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528.9.067.4
PYŠEK, J.
Třída jednoduchýCh
zobrazeni
Geodetický
a kartografický
obzor, 26,
s. "7-32, 1 obr., 3 schémata,
ht.
5
Matematické
vyvození
cesty k získání
razení
splňujících
položená
kritéria
z
fických
zkreslení.
přínos
a možnosti
tografických
zobrazení.

629.783

H. -

KnOKOqHlfK,
1980, Č. 2,
jednodlrchých
zobhlediska
kartograřešeni
dalších
kar-

MAXAtIEK,

M.

ITpHMelleHHe
"drag-free" ClIyTIIHKOB B
reOJle3HH, COJllle'lHOH ~H3HKe H B TeopHH
HOCTll
reoJle3H'IeCKHH
H Kaprorpa.pH'IecKHH
No 2, CTp. 33-38, 2 pnc., JIHT. 11

0030p,

CuyTHlIKOBOH
OTHOCHTeJlL-

26, 1980,

ITpOOJleMaTHKa npHMeHeHHJI
nepcneKTHBHbIX
KOMlleHCaIliHOHHbIX CIIyTJfHKOB (HCJlIO'IaIOnpix
HerpBBHTB.qHOHHOe
ycKOpeHHe)
B JlHHaMH'lecxoH
crrYTHHKOBOH reoJle3H'H.
B03MOlKHOCTH nPHMelIeHHH
opHrHHaJlbHOH
reoJle3H'IecKOH MeTOJlHKH H TeXHIHKH JlJlJI npoBepKH TeopuH OTHOcHTeJlbHOC11H li B COJIHe'IHOH ~H3HKe. HeKOTOpble JlaJlbHeHmHe CBH:m 9THX HaY_blx
orpaCJleH.
629.783
KLOKOČNIK, J. MACHACEK, M.
Využíti "drag-free"
družic
v družicové
geodéz!1, sluneční
fyzice a teorii relativity
Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, ~. 2,
s. 33-38, 2 obr .. lit. 11
Prohlematika
využiti
perspektívních
kompenzačních
družic
[eliminujících
negravitač'llIí
zrychlení)
v dynamícké
geo·
dézil.
Možnosti
využiti
původně
geodetické
metodiky
a techniky
k ověrovánf
teorie
relativity
a ve sluneční
fyzice.
Některé
další
souvislosti
těchto
vědních
oboru.

528.482

.u.

MAKOBHI1K,

BLI'IHCJlHTeJlbHO-rpa~H'IeCKHH
cnoc06
HCCJleJlOBllHHH
YCTOŘ'IHBOCTH HenOJlDHlKHLIX nyHKTOB npH OnpelleJleHHH
BePTHKaJlLHLIX cMell~eHHŘ 067>eKT'ODcTpoHTeJlLCTBa
reoJle3H'IecKHH
H KapTOrpa~H'IecrrnH
No 2, CTp. 38-41,
1 pHC., 2 m6.,

0030p,
JIHT. 7

26, 1980,

Ormcamre
npocroro,
JlOCTaTOtIHÓ TO'lHOTO H 6bICTpOro
cnoco6a
JlJlH O~=H
j"CTOH'IHBOCTHHenOJJ;BRlKHbIX nyuKTOB. BbI'IHCJlemie CHCTeMbI QTC'IeTa 'H onpeJleJlellHe
DLICOTHbIX H3MeHeHHHH HenOJJ;BHl«HbIX nyIn<TOB npu H3MepellHJlX BepTHKllJILHbIX CMeIIleHHH eTpoeHHH MeTOJlOM HHBeJlHpoBaH:HH.
528.482
MAKOVNÍK, D.
Počtársko-graflck:9
bodov pri určovaní

sposob
zvislých

skúmal1la
stAlostl
posunov
stavebn:9ch

pevných
objektov

Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, Č. 2,
s. 38-41, 1 obr., 2 tab., lit. 7
Opis
jednoduchého,
dostatočne
pre,sného
a .rýchleho
sp6sobu
na posúdenie
stability
pevných
bodov.
Výpočet
referenčnej
sústavy
a určenie
výškových
zmien
pe,vnýCh
hodov pri nivelačných
meraniach
zvislých
posunov
stavieb.

528.48:625.42:621.375.826
ITPOBA3Hl1K,
ITpHMeHeHHe

O.
JlMepa

-

Kyn.IlOBA,
npH

M.

-

nEXKl1,

K.

YKJlllJlKe peJlLCOB B MeTpO

rOO,lle3H'IecKHH H Kaprorpa.p1i'lecKHH
No 2, e'I1p. 41-43,
1 pHC., JlHT. 6

0630p,

26, 1980,

'ITpHMeHemie
MeX!llHH'Iecl(QTO ma6J1OHa li
JIa3epa
np'H
YKJlaJlKe peJIbCOB B Merpo.
OCHOBHble BOnpoCbI, cnoco6
pa60rbI
C 9THM IIIa6J1OHOM H ero <><PoPMJleHHe. TeopeTH'lOCKHH lmllJIH3 JlOKa3blBae-r COOJIIOJleHHe Tpe6YeMOH
TOtIHOCTH 'H O'leHL cYIIlecTBeHHbIH 9KOHOMH'Iecl(HH 9<Jl~eKT.

528.48:625.42:621.375.826
PROVAZNÍK, O. - KULDOVÁ, M. - LEHKt, K.
Využití laseru
při poklAdee
kolejí na metru
Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980. č. 2,
s. 41-43, 1 obr., lit. 6
Využití mechanické
šablóny
a laseru
při pokládee
kolejí
na metru.
Jde o základní
otázky· a způsob práce' s touto
šablonou,
která
po úpravách
jo využitelné,
poněvadž
teoretické
rozbory
dokazují
dodržení
požadované
pč,"snosti
a veh"i
podstatný
ekonomický
efekt.

528.9.067.4
PYŠEK, JKla"e
einfacher

Abbildungen

Geodetický
a kartografický
obzor,
?6, 1980, Nr. 2,
Seíte 27-32, 1 Abb., 3 Darstellungen,
Lit. 5
Mathematische
Ableitung
des Weges zur Erreichung
einfacher
Abblldungen,
welche
clie gestellten
Kríteri"n
aus
<lem
Gesichtspunkt
der kartographischen
Verzcrrungen
erfiiiloo.
Beilrag
und Moglichkcilen
der Losung weiterer
kartographischen
Abbildungen.

629.783

528.9.067.4
ITbIIllEK,
KJlacc

KLOKOČNIK, J. -- MACHÁČEK, M.
i\nwendung
des "drag-free"
der S••tellitcn
ln der Satellitengeodasie,
('hysik
der Sonne und Relativiliitstheorie

H.

npOCTLIX oTOOpalKeHllŘ

reoJle3H"lecrrnH
H KapTOrpa~H'IeCI(HH
0030p,
No 2, CTp. 27-32,
1 plK, 3 CXeMbI, mrT. 5

26,. 1980,

MaTeMaTH'lOCKoe
onpeJleJleHHe
npo~ecca
nOJlyqeHHH
npocTbIX
OT06paJKeHHŘ,
YJlOBJleTBOpHIO~HX onpeJleJIeHHbIM KpUTepHHM C TO'lKH 3peHHH KapTOrpa~H'Ieclillx
RCKaJKeHHH. BKJIaJt H B03MOlKHOCTH pemeHHH JlaJIbHeHIIrHX
KapTOrpa.pH'IOCIillX oTo6palKllHHH.

Geodetický
a kartografiCky
obzor,
26,1980,
Nr. 2,
Seite 33'-38, 2 Abb., Lil. 11
Problematik
der Anwendung
der perspektiven
Kompensationssatellilen
(welche
die
Ungravitalionsbeschleunigung
eliminieren)
in der dynamischen
Sateililengeodasie.
Moglichkeiten
der
An"endung
der
urspriinglichen
geodiitischen
Methodik
und Technik
zur BestE.tigung
der Relativitatslheiorie
und
in der
Physik
de", Sonne.
Mancfie
weiteren
Zusammenh!ingigkeiten
,dieser
wissenschartlichen
FachgeNete.
'

528.482
MAKOVNiK, D.
Rechnerlscb-graphlsche
Act der Untersuchung
digkeit
der
Festpunkte.
bel der
Bestimmung
Verschlebungen
VDn BauDbjeklen

der Best;;'.,vertikaler

Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, Nr. 2,
Seile 38-·11, 1 Abb., 2 Tab., Lil. 7
Beschreibung
einer
einfachan,
hinreichend
prazisen
und
$Chn811en Art ZUl'
Beurteilung
der
Stabilitat
von Fe,tpll'I1kten. B"rechnung
des Referenzsystems
und Bestimmung
der
Hohen\'eranderungen
von Festpunkteul
bei niveUiti~
schen
Messungen
der
vertikalen
Verschiebungen
von
banobiekten.

528.48:625.42:621.375.A26
PROVAZNiK, O. - KULDOVA, M. - LEHKt, K.
Anwendung
des Lasers
bel dor Glelslegung
im Metro
Geodetický
,a kartografický
obzor,
26, 1980, Nr. 2,
SeJite 41-43, 1 Abb., Lit. 6
AllIWendung der mechanischen
Schablone
und des Lasers
bei der G1eislegung
im Metro. Es handelt
sich umGrund·
fragen
rmd c1ie Arbeitsart
mit dieser
Schablone,
die nach
hestimmten
Gestaltungen
angewendet
werden
kann,
we,il
die theoretischen
Analysen
das ELnhalten
der gefon'erten
Genauigkeil
und einoo wesentlichen
(ikonomlschen
Effekt

528.48:625.42:621.375.B26
PRCVAZNIK, O. - KULDOvA, M. - LEHKt, K.
Use of Laser ln Laylng out tlte Track ln Metro
Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, No. 2,
pp. 41-43, 1 fig., 6 reL
Use of the mechanical
pattern
and laser
when
laying
the track
ln the undergrol>nd
railway.
The pap"r
deals
with
basic
questions
and
operational
procedures.
This
pattern
is applicable
after certain
modification.
Theoretical analysis
proves
that
the pattern
complies
with the
required
accuracy
,and represents
a substantial
econklmical effect.

528.9.067.4
PYŠEK, j.
Classe de pl'ojecUons

simples

Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, No. 2,
pages
27-32,
1 illustr.,
3 schómas,
5 bibliogr.
Déduction
mathématique
de la vOie menant
a I'obtention
de projecUons
simples
répondant
aux criteres
dl> point
de vue déformations
cartographiques.
Apport et p~ssibilités de solution de projections
cartographiques
ultérieures.

erweise'n.

6~9.7P3
KLOKOČNIK, J.
528.9.067.4
PYŠEK,

J.

Class Df slmple
PrDjecUDns
Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, No. 2,
pp. 27-32,
1 mg., 3 schemes,
5 ref.
Deriving
the way for obtaining
simple
projections
which
fuUiIl given criteria
from the viewpoillit
of cartographlc
distortion.
Progress
and possibilities
of creating
further
cartographlc
projections.

629.783
KLOKOČNiK, J. MAGHAČEK, M.
Use Df "Orag-Free"
Satellites
in Satelllte
Ceodesy.
SDlar
Physlcs,
and the TheDry of Relativity
Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, No. 2,
pp. 33-38, 2 fig., 11 reL
Problems
of use of perspective
compensatlng
satellites
(eliminating
nongravitational
accelerations]
in the dynamic satellile
geodesy.
Possibilities
of use of the originally
geodetic
method
and
technique
vo pro,ving the
theory
of relativity
and in solar
phySics.
Some further
connections
of these scientific
branches
,are discussed.

528.482
MAKOVNÍK, D.
Numerlcal-GraphiClll
MethDd nf Invustlgating
the Stability
cf Fixed
FDlnts
in Oetermlning
Vertical
OlspJ;acements
Df Bulldlng
Objects
Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, No. 2,
pp. 38-41, 1 fig., 2 tab., 7 ref.
A simple,
sufficiently
accurate
and fa st metli od of evaiuattng
the stability
of fixed points is described.
Gomputation
of the reference
system
and the determination
of
height
changes
of fixed points
in leveUing
vertical
displacements
of buildings.

--

MAGHAČEK, M.

Exploltatioll
des sate\lltes
"drag-free"
dans
la géodésle
sateltltalre,
dalls
la physlque
solalre
et la tbéDrie
de
la relativlté
Geodetický
a kartografický
obzor, 26, 1980, No. 2,
pages
33-38,
2 illMstrations,
11 bibliographies
Le prolileme
d'exploitation
des satellites
de
compensa·
tion dans le futliT (éliminant
I'accélération
indépendant"
de la gravitationj
dans la brancha
de la gř>odésie satel·
litaire
dynamique.
Possibilités
d'exploitation
de la méthode
géodésique
primaire
et de la technique
de vérification de la théorie
de la relativité
et pour la physique
solalre.
Gartaines
continuitlis
antérieures
émanant
de ces
br,anches
scientifiques.

528.482
MAKOVNIK, D.
Procédé
graphique
et de calcul des recberches
sur la stablllté des polnts
flxes pDur la déterminaUon
des gllssements vertlcaux
des co...,slructlons
GeodetickS;
a kartografický
obzor, 26, 1980, No. 2,
pages 38-41,
1 illustration,
2 talJleaux,
7 bibliogr.
Descirintion
d'un procédli
simp'e,
assez précis
et rapide
pOUlI' jůger la stabilité
des points fixes. Galcul du systeme
de référence
et déterminalion
des changements
ďaltitude
des points
flxes pendallit
le
lavé de
nivellement
des
glissements
vertlr.aU'X des constructions.

528.48:625.42:621.375.826
PROVAZNIK, O. - KULDOVA, M. - LEHKt, K.
UtlllsatlDn
du laser
pour
la pase
des
vDies

du

métro

Geodetický
a kartografický
obzor,
26, 1980, No. 2,
pages 41-43,
1 illustl'ation,
6 bibliographies
Utilisation
du galiarit
mécanlque
et du laser
p~ndant
la pose des voias du métro.
11 s'agit de questions
élémentalres
et du manlement
dl! gabarit
devenant
utilisable
apras aménagp.ments,
vn les analyses
théoriques
qui démontrent
l'observaUon
de la précision
exigée
el
un effet économique
tres distincl.

Geodetický a kartografický
obzor
ročník 26/68, cís:o 2/1980
27

Ing. Jiří Pyšek,
katedra matematiky,
Vysoká škola strojní a elektronická v Plzni

Přispěvek navazuje obsahově na článek Pyšek J.: Obecné
pojetikartografických
zobrazeni (GaKO č. 1111979).
Vycházi ze záklal1ni soustavy rovnic v teorii zobrazeni z Euler-Urmajevovy soustavy. Dourčenim této soustavy
l10stáváme soustavu parciálnich dijerenciálnich rovnic
definujici třidu jednoduchých zobrazeni (zobrazeni ortogonálnich s přimočarými
poledniky).
Řešenim této
soustavy metodou charakteristik dostaneme l1ijerenciálni
vztah platici na charakteristikách soustavy. Tato dijerenciální rovnice má základni význam pro všechna zobrazeni uvažované třidy. V závěru článku je proveden jeji
rozbor.

Přesným určením tvaru této podmínkové funkce
dostáváme v každém neurčeném systému tříd zobrazení nekonečně mnoho určených systémů tříd zobrazení.
V Eulerově- Urma jevově soustavě je stále ještě jeden
stupeň volnosti (2 rovnice pro 3 dosud neurčené
funkce).
Další dourčení základní soustavy zobrazení je možné
jednou ze tří dosud neurčených charakteristik zobrazení, vztahem mezi dvěma z dosud neurčených charakteristik,
případně
vzájemným
vztahem všech
tří charakteristik.

3

Uvažujme základní soustavu rovnic v teorii kartografických zobrazení - soustavu Eulerovu-Urmajevovu - pro charakteristiky zobrazení (m, n, y, s)
ncos cp ~~

=

m

~7

sec s

oy om
ar
= oít
-

cp, ít

= m(cp, ít)
n = n(cp, ít)
y = y(cp, ít)
m

s

tg s

+n

.

cos cp ;;

+

t

n sm cp g s

on

+ cos cp sec s aq; -

n sin cp sec s

zeměpisné souřadnice
zkreslení v poledníku
zkreslení v rovnoběžce
meridiánová konvergence
:n;

= s(cp, ít) = e(cp, ít) - 2

e

... úhel sevřený

obrazy poledníku a rov-

noběžky.
Tato soustava parciálních diferenciálních rovnic zajišťuje všechna zobrazení kulové plochy do roviny.
Vzhledem k tomu, že se jedná o soustavu neurčenou
(2 stupně volnosti - 2 rovnice pro 4 neznámé funkce),
můžeme ji dourčit.
Nejdříve můžeme klást podmínky na jednu ze čtyř
podmínkových
funkcí charakteristik
zobrazení
(m, n,

y,

= 7 možností

dourčení druhou podmínkou.

on + cos cp tg s aq;
-

~ 0;(3)
i=l

V každém určeném systému tříd zobrazení je tedy
dalších 7 podmnožin - neurčených tříd zobrazení.
(Schema 1).
Soustava zprostředkující zobrazení kulové plochy
do roviny se stane určenou až teprve přesným určením
tvaru této druhé podmínkové funkce.
V každé neurčené třídě zobrazení je opět nekonečně
mnoho zobrazení definovaných již určenou soustavou
dvou parciálních diferenciálních rovnic pro dvě dosud
neurčené charakteristiky zobrazení - určených tříd
zobrazení.
Řešením určené Eulerovy-Urmajevovy soustavy dostáváme opět podmnožiny zobrazení společných vlastností (druhy zobrazení). (Schema 1).
Zobrazovací rovnice určitého zobrazení získáme
řešením soustavy při užití počátečních nebo okrajových podmínek. (Schema 2 a 3).
Tento obecný přístup ke kartografickému zobrazování dává neomezené množství nových tříd zobrazení
s možností optimalizovat zobrazení z hlediska minimálního zkreslení.
Navíc určením typu soustavy rovnic definujících
určenou třídu zobrazení je řešen problém užití počátečních nebo okrajových podmínek.

s).

Taková podmínka může být položena buď na jednu
ze čtyř charakteristik, na vztah dvou charakteristik,
tří charakteristik
nebo na vzájemný vztah všech
čtyř charakteristik. Všech možných způsobů částečného dourčení jednou podmínkovou funkcí je

Užijme jako prvou dourčující podmínku
Urmajevovy soustavy (1) funkci

~
~ Oí(4)

OS

F ( cp, A,S,

= 15.

i=l

Tím se tedy rozpadá množina všech možných zobrazení na 15 podmnožin - 15 neurčených systémů tříd
zobrazení. (Schema 1).

OS)
aq;' ar

=

Eulerovy-

o.

Soustava (1) s podmínkovou funkcí (2) definují neurčený systém tříd zobrazení s podmínkou na s.
(Schema 1).
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E.U.n
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určená

p. F. 2 = y=~(cp,A

E.U.nC=O

neurčená
třída:

E.U. n

ORTOGONÁLNí

urče ný
systém:

y=CXA

Z.

3f;. ~)

z.

P. F.1 '" C = c (Cp,l''tJcp' aA)

,ac ac

C

E.U. n
n c=o
p. f. 3

NA

OSTATNí

mnoZina všeth
možných
zobrazení
rot. elipsoidu (kulové
plochy) do
je definována Euler-Urmajevovou

neurčený
systém:
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ZOBRAZENí VÁLCOVÉHO DRUHU

*

dn_n.tgep::.o

dep

JEDNODUCHÁ

Z. VÁLCO,VÁ

*

TRADiČNí

NETRADiČNí z.
(k1= konst. '1' O n k1 = konst;toO

Z.

(k1~kon5t*0
nk1~0)
u
ulk,-O
n k1=konsttO)
u( k,~kl~konst . .fO)

n k1 '!' k1 ) U
U ( k1 = k1 (ep) n k1 = k1(ep))

u

EKVIDISTANTN', Z.
V POLEDNICíCH
k\=' k1 = ko n st. =FO

Požadujme dále, aby zobrazení,
určovat byla ortogonální, pak

která

budeme

Neurčenou třídu ortogonálních zobrazení s podmínkou na y určují tedy soustava (4) a

.

Eulerova- Urmajevova soustava (1) S podmínkou (3) pak
určují všechna ortogonální zobrazení - určený systém
tříd ortogonálních zobrazení. (Schema 1).
Z (3) vyplývá

~; =0

n ~~=

-

m

=

o.

Protože požadujeme, aby obrazy poledníků byly
přímky svazku, pak podmínkovou funkcí (5) uvažujme
ve tvaru

zobrazení je tedy

oy
om
~-oqJ
0,1

oy
on
ar
= cos qJ aq; -

oy
oy)
aq;'
ar

O.

Určený systém tříd ortogonálních
definován soustavou

n cosqJ-

F ( qJ, A, y,

.
n sm qJ.

(4)

Z (4) a (6) dostáváme soustavu dvou parciálních diferenciálních rovnic definujících zobrazení ortogonální
se svazkem přímočarých poledníků - určenou třídu
jednoduchých zobrazení. (Schema 1).

Nechť je naším cílem získat zobrazení se svazkem
přímočarých poledníků.
Přímočarost poledníků závisí na meridiánové konvergenci y. Má-li být poledník zobrazen přímkou, pak y
musí být pouze funkcí zeměpisné délky A.
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Předpokládejme,
funkce
u

A =

že řešením soustavy

=

u(m, n),

II~: g II;
f=

II n

m
n

je vektorová

Za tohoto předpokladu pak můžeme vypočítat de.
rivace v libovolném směru, tedy i ve směru normály

= m(ep, A)
om

= n(ep, A)

B=

IIg:

s~n ep-

~m

co~ ep

že známe hodnoty

om
on
oep ,

a;p'

dn

=

on

aY

on

dA

+ a;pdep.

II '
Sjednoťme soustavu
psat
dA

r:

= oA dA + oep dep

II;

pak soustavu (7) můžeme přepsat pomocí maticového
zápisu

Dále předpokládejme,
ve směru

om

dm

(9) a (11), kterou můžeme pře-

om

oA +

funkce u

+ dA

om
on
OA '

on
a;:
+

on
+ dep a;p = dn,

aY

a že chceme určit hodnoty u v nějakém okolí křivky F.
(F ... křivka vedená bodem o souřadnicích (ep, A);
vektor ve směru F: (dep,dA)).

ou

dA E

ou

aY + dep E a;p = du,

Úloha najít řešení v okolí křivky F při známých
podmínkách na křivce r se nazývá Cauchyho úloha
pro soustavu.

E=

II~:~II.

ZOBRAZENi
KUŽELOVÉHO
A AZIMUTÁLNiHO
DRUHU:
d~l _ nt rp =_~!!1
.,
drp
g
cos rp

m=konst.*O

u

F(m,n)=O

u rn=rn(rp)

TRADiČNí
Z.
lk,=konst
.• On k1=O) u
u (k,=On
k2=komt.:oO) u
u l k, = k2=konst.*O)

u n= ni rp}

NETRADiČNí
Z.
( k, = konst.* Onk2=konst.*O)
n (k, ~ k2) U
oj J..,=k,(rp)nk2=k2(rp)

VYROVNÁVACí z.
EKVIDI5TANTNí z.
V POLEDNícíCH
k,=k2
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A~
dA E

i3A.

Na charakteristikách soustavy musí být splněny vztahy vyplývající z podmínek, že determinanty příslušné
ke čtvercovým maticím čtvrtého řádu (získaným z R
vynecháním jednoho sloupce) budou rovny nule.

+ B~=f
otp

ou + dtp E ag;
ou = du.
ar

(14)

1,
O,
dA,
O,

Soustava (14) je vektorovým zápisem soustavy (7)
a (12).
Je to tedy soustava čtyř lineárních rovnfc pro čtyři
neznámé
om
on
om
on
oA '
otp'

ar'

= dtp

=

det·1I

[(n sin tp -

exm,

O,
O,
dep,
O,

exm) dtp -

O
cos tp
O
dtp
cos tp dn]

= O.
(21)

ag;'

Neznámé derivace můžeme určit, jestliže determinant
matice soustavy je různý od nuly:
det. S

O
n sin tp dm
dn

dtp = O U f(n.sintp-exm).dtp-costp.dn]
tp

dt E: dtpBE II =1= O

=O

= konst. U (n.sintp-exm)dtp

= costp.dn.
(22)

Křivky v jejichž směru platí det. S = O, se nazývají
charakteristiky soustavy (9).
Aby soustava (14) měla řešení, musí být splněny
podmínky Frobeniovy věty
hodnost

II di'

E: d: E II = hodnost

II d~E, d:E,'

fu

dn
exm
= n tgtp---.
dtp
costp

II

(17)

1,
O,
O,
O,
dA, O,
O, dA,

O,
det. S

O,

= 1 O, dtp,
dA,

O,

cos tp
O
dtp

O,
O,
dtp,
O,

=-

To je diferenciální vztah platící na charakteristikách
soustavy, která definuje třídu ortogonálních zobrazení
Se svazkem přímočarých poledníků - třídu jednoduchých zobrazení.

O
cos tp
O
dtp

!

cos tp dA dtp = O.

1

:Tf,
±2

tp

=

A
tp

= konst.}

=

konst.

...pól
'"

/

(singulární bod)

h
k . 'k
cara tenstl y soustavy.

Charakteristiky soustavy jsou různé reálné křivky,
proto daná soustava parciálních diferenciálních rovnic je soustavou hyperbolickou.
Z 1. rovnice soustavy (7) vyplývá, že m je funkcí
pouze tp nikoliv A, a proto ve všech jednoduchých
zobrazeních jsou ekvideformáty
zobrazení obrazy
rovnoběžek (tp = konst.).

O ,
O,
O
O, cos tp, n sin tp O ,
dtp,
dm
dtp ,
O,
dn

exm

Diskuse
diferenciální
na charakteristikách
chých zobrazení.

rovnice
soustavy

určující
vztah
třídy jednodu-

Pro obecné řešení využijme diferenciálního vztahu
mezi dosud neurčenými charakteristikami zobrazení
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ma n, který platí na charakteristikách
to obyčejná diferenciální rovnice (23)
dn
dqJ

tgqJ---,

-=n

soustavy. Je

IXm

cosqJ

kde m je zkreslení ve směru poledníku,
n zkreslení ve směru rovnoběžky a
IX je konstanta určující tvar
svazku přímočarých poledníkú.

obyčejnou diferenciální rovnicí (23) resp. (25), (27)
a (29).
Určením vztahu mezi m a n, případně zvolením m
či n dostaneme podmnožiny zobrazení patřící do určitého druhu - zobrazení typu. (Schema 1, 2, 3).
Vzhledem k neomezenému množství možností, jak
dourčit soustavu (23), dostáváme nekonečné množství
podmnožin zobrazení, tedy podmnožin zobrazení typu.
Vhodné je volit dourčující podmínku ve tvaru
k1 (mn -

Z podmínkové rovnice (6) plyne, že pro
IX

=O

~

')I

=O

a tedy obrazy

(24)

poledníkú jsou přímočaré a navíc rovnoběžné.
Obrazy rovnoběžek tvoří soustavu rovnoběžných
přímek ko\mých k obrazúm poledníkú (ortogonální
zobrazení).
Tím jsme definovali podmnožinu zobrazení třídy
jednoduchých zobrazení - zobrazení válcového druhu. (Schema 1).
Základní rovnice všech jednoduchých zobrazení
válcového druhu je
dn
dqJ -

n tgqJ

=O

(25)

Určíme-li podmínkovou rovnici (6) tak, že

pak obrazy poledníkú tvoří svazek přímek; hraniční
paprsky svazku pro ')I = 0° a ')I = 1X.360° nesplývají.
Zobrazujeme tedy na část roviny.
•
Vzhledem k tomu, že třída jednoduchých zobrazení
patří do systému ortogonálních zobrazení, obrazy
rovnoběžek jsou oblouky soustředných kružnic mezi
hraničními paprsky ')I = 0° a ')I = IX. 360°.
Takto definovaná podmnožina zobrazení třídy jednoduchých zobrazení obsahuje všechna jednoduchá
zobrazení kuželová - zobrazení kuželového druhu.
(Schema 1).
,Jejich základní rovnice je tvaru
dn -n tgqJ =-~,"!
dqJ
cos qJ

lXe

(0,1).

(27)

1)

+k

2

(m -

n)

= O,

přičemž k1, k2 jsou konstanty nebo funkce zeměpisné
šířky qJ,ne současně rovné nule.
V jedné podmínkové rovnici totiž svazujeme podmínku ekvivalence
m.n= 1
a podmínku konformity

Podmínka (30) tedy určuje spolu s diferenciální
rovnicí"(23) zobrazení typu, a to zobrazení jednoduch~ (známá zobrazení jednoduchá válcová, kuželová a azimutální). (Schema 2, 3).
, V případě, že diferenciíí1ní rovnici (23) dourčíme
podmínkou na m, n či vztahem F(m, n) = O, který
nevyplývá z (30) dostáváme všechna ostatní zobrazení
uvnitř určitého druhu. (Schema 2, 3).

Určení zobrazovacích rovnic tímto zpúsobem dává
jednak větší možnosti v určování zobrazení požadovaných vlastností než přístup tradiční, jednak umožňuje získání neomezeného množství zobrazení - v našem případě uvnitř třídy jednoduchých zobrazení.
Analogicky lze postupovat při určení jiné třídy,
budeme-li řešit Eulerovu- Urmajevovu soustavu parciálních diferenciálních rovnic a užijeme-li při dourčování jiných podmínkovych funkcí z PF. 1. ~ PF. 15.
(Schema 1).

Při další speciální volbě
LITERATURA:

dostaneme zobrazení azimutálního druhu. (Schema 1).
Zobrazujeme do celé roviny.
Obrazy poledníkú tvoří svazek přímek a obrazy
rovnoběžek tvoří soustavu soustředných kružnic se
středem totožným s vrcholem sva~ku.
. Zobrazení azimutálního druhu jsou definována rovnicí
dn
m
dqJ - n tgqJ'- -- cos qJ .
(29)

[1] BUDÍNSKÝ, B. - KEPR, B.: Základy diferenciálni
geometrie s technickými aplikacemi. SNTL, Praha,
1910.
[2] GODUNOV, S. K.: Uravněnija
matěmatičeskoj
fiziki. Nauka, Moskva, 1971.
[3] HOJOVEy, V. - KOV AŘÍK, J.: Matematická kartograp.e. CVUT, Praha, .1972.
[4] MESCERJAKOV, G. A.: Těoretičeskije osnovy matěmatičeskoj kartografu. Nedra, Moskva, 1968.
[5] PYŠEK, J.: Obecné řéšení třídy jednoduchých
zobrazeni. Kandidátská
disertační práce, VŠSE,
Plzeň, 1979.

Ze čtyř vzájemně nezávislých charakteristik zobrazení
(m, n, ')I, e) nejsou dosud určené v zobrazeních dané
třídy charakteristiky m, n. Jejich vzájemný vztah,
který platina charakteristikách soustavy (9) je dán
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Se zvyšující se přesností nových metod dynamické
družicové geodézie, jako jsou družicová altimetrie,
sledování družice z družice, kompaktní geodynamické
družice a ••drag-free" systémy a další, vzrůstá přesnost určení geodetických parametrů Země; takovými
parametry jsou např.· Stokesovy konstanty neboli
harmonické koeficienty v rozvoji gravitačního poten.
ciálu Země, parametry referenčního elipsoidu, součinu
univerzální gravitační konstanty a hmotnosti Země,
soubor souřadnic pozorovacích stanic v jednotném
celosvětovém souřadném systému a další. Současně se
ukazují další možné aplikace, např. sledování a měření
pohybů bloků zemské kůry a jiných geodynamických
a oceánografických jevů.
Možnosti využití uvedených metod. jmenovitě
"drag.free" družic, geodetickými a geodynamickými
aplikacemi však nekončí. Velmi přesně určitelná dráha
družic vybavených "drag-free" systémy je nutnou
podmínkou pro velmi náročné a jemné experimenty
z oboru nebeské mechaniky, k testování závěrů obecné
teorie relativity a pro pomoc při řešení některých
problémů fyziky Slunce [1], [8], [10]. Těmto problémům je věnován náš příspěvek. Navazuje volně na
článek Ing. G. Karského, CSc., "Relativistická geodézie 1" (GaKO č. 9/1979) a pokouší se ukázat. kam ve
svých důsledcích může zasahovat dynamika umělých
družic.

2. Kompenzační ("drag.free") systémy a družice
TRIAD 1

Určení přesných geocentrických souřadnic bodů na
zemském povrchu (souši i na moři) vyžaduje přesnou
znalost dráhy umělé družice Země (UDZ). Dráha je
ovlivňována celým souborem gravitačních a negravitačních poruch.
Mezi gravitační poruchy patří především vliv nesféričnosti a nehomogenity Země (který lze matematicky
vyjádřit např. rozvojem gravitačního potenciálu v řadu
sférických funkcí s harmonickými koeficienty; tyto
koeficienty jsou pak cílem určování), dále pak lumsolární poruchy a slapy. Mezi negravitační poruchy
náleží vliv atmosféry (odpor prostředí, atmosférický
lift, vliv rychlosti rotace atmosféry), tlak slunečního
záření (přímého a odraženého od Země) a elektro.
magnetické síly.
Gravitační dráhové poruchy lze určit přesneJl
a spolehlivěji než negravitační. Přitom ovšem negra.
vitační působení na dráhu většiny družic nelze zanedbat; pro velmi blízké družice (pod 500 km nad
zemským povrchem) je brzdění o atmosféru zcela
dominantní poruchou, určující jejich životnost. Pro

družice vzdálenější (nad 1000 km) může být dost vý.
znamný tlak slunečního záření.
Negravitační poruchy jsou přímo úměrné hustotě
atmosféry a velikosti poměru efektivní plochy A
(vystavené působení poruchové síly) k hmotnosti
družice m. Poměr A/m lze ovlivnit. Je například mož.
né ho minimalizovat konstrukcí kompaktních geo.
dynamických druťic typu LAGEOS nebo STARLETTE [5]. S hustotou atmosféry se samozřejmě nedá
nic dělat, ani nelze dostatečně přesně předpovídat
její časové změny - a ty jsou velmi podstatné! Hustota atmosféry totiž nezávisí jen na výšce nad zem·
ským povrchem (klesá exponenciálně s rostoucí výš.
kou), ale i na sluneční činnosti a tu dosud neumíme
předpovídat s patřičnou přesností a spolehlivostí.
S každou větší sluneční erupcí se do horních vrstev
atmosféry Země dostanou nabité částice a krátko.
vhmé záření, které je pohlcováno ve výškách okolo
100-120 km. To vyvolává zvýšení exosférické teploty
a následné zvýšení hustoty v atmosféře nad těmito
výškami. A není to zvýšení v procentech, ale často
v násobcích standardní hustoty.
Některé periodicity změn hustoty atmosféry jsou
už částečně prozkoumány a známy - půlroční, roční,
jedenáctiletá a jednodenní. Hustota atmosféry a rych.
lost její rotace v různých výškách jsou předmětem
intenzívního studia (např. [9], [II]). Při velmi přesném určování dráhy jsou stále problémem.
S nejvyšší dnes možnou přesností lze negravitační
poruchy jakéhokoli druhu eliminovat pomocí tzv .
••drag-free" (kompenzačních) systémů. Princip byl již
v GaKO vysvětlen [5], ale ve stručnosti ho zopakuje.
me.
Na oběžné dráze kolem Země v duté kouli (v níž je
vakuum) se nachází malá kulička. Na ni působí jen
gravitační poruchy dráhy, neboť odpor prostředí je
odstíněn. Každý pohyb vnitřní kuličky v dutině registrujeme a kompenzujeme pohybem vnější slupky.
Jde tedy vlastně o družici v družici, doplněnou kompenzačními motorky. Kompenzací se dosahuje toho,
že se celý systém pohybuje jakoby jen pod vlivem gravitačních poruch.
Přesnost eliminace závisí na dokonalosti konstrukce
kompenzačníllO systému a na zvládnutí konstrukce
celé družice, jak o tom bude řeč v odst. 2.2.1 a 2.2.2.

Družice TRIAD 1 byla vypuštěna 2.8.1972 na polární
skorokruhovou dráhu. Plánovaná průměrná výška
necelých 900 km nad zemským povrchem nebyla
dosažena pro poruchu v naváděcím systému nosné
rakety; průměrniÍ- výška skutečné dráhy byla 788 km
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(nižší výška kladla větší nároky na kompenzační
systém, naštěstí však jeho funkci neohrozila).
Dráha byla sledována sítí třinácti dopplerovských
stanic po celém světě (systém TRANET). V období
správné funkce kompenzačního systému (říjen 1972 až
březen 1973) bylo denně k disposici průměrně 35 použitelných dopplerovských přeletů k určení dráhy.
Družice se skládala ze tří částí (odtud název
TRIAD). Na dráhu se dostala ve složeném stavu, ve
dráze se na povel oddálily dva válce s vysílačem a přijímačem pro dopplerovské měření dráhy, telemetrií,
anténou a slunečními bateriemi. Symetricky uprostřed
byl oddíl s vlastním kompenzačním systémem.
Spojovací pantografické tyče byly 2,7 m dlouhé,
koncové válce měly výšku 1,6 m a průměr 0,75 m.
Celková hmotnost družice 86,6 kg, z toho na kompenzační systém připadlo 0,11 kg.
Letové uspořádání je patrno z obr. 1. V detailu je

./
/

směr
letu

/

vykreslen střední díl s kompenzačním systémem
DISCOS (disturbance-compensation system). Má tvar
válce, v němž je pod opěrnými trubicemi 2 kryt testovací kuličky 1. Průměr duté kuličky je 40 mm, průměr
vnitřní testovací kuličky 22 mm. Kulička "plave" ve
vakuu. Symetrická vnitřní poloha pro započetí experimentu byla při vypuštění a navedení na dráhu zajištěna mechanicky; na dráze se pak na povel se Země
odaretovala.
Pohyb testovací kuličky v dutině je registrován
kapacitními můstky (dvojice můstků ve třech navzájem kolmých směrech). Každý pohyb větší než 0,9 mm
je zkompenzován zapnutím korekčního motorku,
který pohne s celou sondou v příslušném směru.
Předpokládaná přesnost eliminace vnějších negravitačních sil byla ±1O-11 g (zrychlení 1 g ~ 10 ms-2);
tato přesnost byla skutečpě dosažena při kompenzaci
ve směru podél dráhy (v některých obdobích byla
dokonce překročena na 5 X 10-12 g) [6]; napříč dráze
byla přesnost nižší - asi 10-9 g.
Korekční motor byl vybaven šesti tryskami (č.· 4
na obr. 1); směrovány byly pod úhlem 45° ke spojovací tyči (tj. 45° od vertikálního směru), aby nedocházelo k interferenci s koncovými válci. Největší
a nejmenší udělitelné zrychlení bylo 10-8 a 10-12 g.
Stlačený plyn pro pohon motorku byl umístěn v nádržích (3) toroidního tvaru.
2.2.2 Problémy realizace družice s kompenzačním
systémem [6]

"

\

Největšími příspěvky k nepřesnosti 10-11 g byly fiktivní negravitační poruchy, tj. samotnou družicí způsobené odchylky testovací kuličky od rovnovážné
polohy. Byly vyvolány zejména:

detail:
\
\

\

a) Asymetriemi

4

2

konstrukce družice

Každá asymetrie v rozložení hmot konstrukce, zejména elementů nejbližších testovací kuličce, způsobí
nežádoucí zrychlení. Proto bylo voleno symetrické
uspořádání popsané v předchozím odstavci a toroidní
tvar nádrží s pohonným plynem korekčního motorku
(střední část v detailu na obr. 1).
b) Elektrickými

a magnetickými silami mezi testovací
kuličkou, destičkami kompenzačního systému a dutinou

Výběrem materiálu se konstruktéři snažili tyto komplikace překonat. Tak např. testovací kulička byla vyrobena ze směsi zlata a platiny, aby byla těžká
(miniaturizace konstrukce) a aby měla malou magnetickou susceptibilitu (málo citlivá ke gradientům
magnetického pole).
c) Zbytkovými
vakuum),
Obr. 1: "Drag-free"

družice TRIAD
systém DISOOS

1 a kompenzační

Legenda.
1 kryt testovací kuličky ("družice v družici"), viz detail
vlevo; 2 opěrné trubice, 3 nádrže se stlačeným plynem pro
korekce dráhy, 4 ventil jedné ze šesti trysek korekčního
motorku, 5 hlavní elektronika, 6 elektronika čidel,
7 (horní) dolní nosník

plyny

v dutině

(nebylo tam

ideální

d) Teplotními gradienty (požadavek na výběr materiálů a tvar jednotlivých částí družice).
Systém DISCOS úspěšně fungoval 5 měsíců. Během
této doby se vnitřní kulička nikdy nedotkla stěny
dutiny, takže vliv negravitačních poruchových sil
mohl být kompletně a soustavně kompensován.
Kdyby dráha družice byla např. jen 500 km vysoká,
byl by už odpor atmosféry tak značný, že by daný
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kompenzační systém z konstrukčního hlediska nepostačoval. V principu je však možné sestrojit systémy účinné až do minimální výšky asi 200 km.

2.3 Přínos družice TRIAD
družicovou
geodézii

1 pro dynamickou

Přesné určení dráhy, po úspěšné eliminaci vnějších
negravitačních poruch, je základem pro zpřesnění
hodnot harmonických koeficientů geopotenciálu a souřadnic pozemských sledovacích stanic.
Jak již bylo řečeno, dráha byla určována ze systematického měření sítě dopplerovských stanic. Předpovědi dráhy byly přesné na ±100 m na 14 dní dopředu (efemeridová služba). Stejnými pozorovacími
prostředky jsou dráhy běžných družic bez "drag-free"
systémů určovány se stometrovou přesností jen na
den dopředu [8].
Při výpočtu dráhy byly vzaty v úvahu tehdejší
znalosti o gravitačním poli (vlivy zonálních i tesserálních harmonických podle staršího modelu Země
APL-1967 - Anderle a koL). Ukázalo se, že APL.1967,
velmi vyhovující pro určení drah ve výšce 1100 km,
nedostatečně přesně representoval nižší dráhu TRIADu 1. Odtud je zřejmé, že dráhové elementy, ,drag-free"
družic mohou přispět ke zpřesnění tesserálních harmonických koeficientů (viz ještě odst. 3.1).

3. Příklady aplikací "drag-free" družic s kompenzační.
mi systémy

Klíčovou pozici v Einsteinově teorii gravitace zaujímá
princip ekvivalence gravitační a inerciální síly, který
přirozeným způsobem vysvětluje nezávislost tíhového zrychlení na složení přitahovaného tělesa. Vobecné teorii relativity (OTR) tedy na rozdíl od klasické
Newtonovy teorie nepadají tělesa zrychleně proto,
že by je přitažlivá síla nutila ke zrychlení vůči inerciálnÍmu systému, ale proto, že inerciální systémy
v různých bodech prostoru jsou vůči sobě navzájem
zrychlené. Inerciální systém nutno chápat jako souřadnou soustavu platnou pouze lokálně v "malém"
okolí zvoleného bodu; hmota způsobuje přitažlivost
tím, že mění vazbu mezi inerciálními systémy v růz.
ných bodech svého okolí.
Jedním z efektů obecné teorie relativity je, že inerciální systém je rotující hmotou strháván k pomalé
rotaci (ve směru rotace tělesa). H. Thirring a J. Lense
r. 1918 dokázali na základě Einsteinových rovnic pro
gravitační pole, že k takovému strhávání skutečně
dochází, uvnitř i vně rotujícího tělesa. Spočetli, že pro
Zemi jde o 0,2"frok. Ve dráze UDZ by se tento efekt
promítl jako stáčení uzlové přímky (rotace roviny
dráhy družice), analogické působení dynamického
pólového zploštění tělesa J2. Experimentální ověření
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Lenseova-Thirringova jevu by mělo velký teoretický
význam pro podpoření Einsteinovy obecné teorie
relativity.
Kolektiv autorů [1], [10] navrhl měřit stáčení uzlů
UDZ, jejichž dráhu můžeme velmi přesně určovat.
Autoři navrhují využít dvě "drag-free" družice na
kruhových skoro polárních drahách (sklon dráhy
k rovníku je téměř 90°) ve výšce 800 km nad zem·
ským povrchem, obíhající vzájemně opačným směrem kolem Země (délka výstupného uzlu dráhy první
družice se liší o 180° od délky výstupného uzlu druhé
družice). Při blízkých setkáních nad zeměpisnými póly
(d,....., 1 km) by byla měřena vzájemná rychlost (resp.
rozdíly vzdáleností) dopplerovskými aparaturami na
jejich p&lubách.
Takovéto uspořádání experimentu by minimalizo.
valo nepřesnosti určení sklonu dráhy z běžných pozemských pozorování a nepřesnosti ve znalosti J2•
Podrobný rozbor zde nemůžeme reprodukovat [10],
proto se jen stručně zmíníme o dráhových poruchách,
které interferují s relativistickým jevem, a se kterými
je třeba se nějak vypořádat.
Lunisolární poruchy vyvolávají periodické změny
dráhy ve směru podél dráhy (až 1100 m s půlroční
periodou a až 180 m se 14ti denní). Slapy mohou
změnit tyto hodnoty asi 015 %. Tesserální harmonické
zemského gravitačního pole sudých řádů m způsobí
krátkoperiodické poruchy ve směru podél dráhy
s amplitudou (u pólů) 550 m (od J22 - od zploštění
rovníku). Tesserální harmonické lichých m způsobí
variace kolmo ke směru a rovině dráhy o velikosti do
180 m (od J31 a J33). Vzhledem k tomu, že dopplerovská pozorování mezi družicemi mohou dosáhnout
přesnosti 1 cm(!) při asi kilometrových přiblíženích
obou družic u pólů, lze zpřesňovat hodnoty tesserál.
ních harmonických koeficientů a součástí relativistického experimentu se tak stává i "geofyzikální výstup" [10]. Přitom by bylo možné zařídit vzájemné
setkávání družic ne nad pólem, ale nad různými zeměpisnými šířkami; což by zlepšilo možnost separace
a určení harmonických koeficientů daného řádu m
různých stupňů n [1]. Autoři předpokládají, že po 2,5
letech měření by bylo možné určit harmonické koeficientyaž do stupně a řádu 60 (!), což by mohlo vý.
razně přispět k zpřesnění našich znalostí o gravitačním
poli Země.
Pokud jde o relativistické stáčení uzlu, bylo v [10]
odvozeno, že by se projevovalo jako malá sekulární
porucha ve velkých dlouhoperiodických poruchách
součtu uzlů drah obou UDZ. Chyba v jeho určení by
za rok měření mohla dosáhnout 4 % a 1 % za 2,5 roku.
Z praktického hlediska (přísné požadavky navedení
na požadované dráhy, zamezení srážky mezi oběma
družicemi, nutnost občasných dráhových manévrů,
aj.) je ovšem experiment velmi náročný.

3.2 Sluneční
Slunce

sonda: určení

pólového

zploštění

Naše vědomosti o slunečním nitru byly získány v zá.
sadě třemi způsoby. Především nepřímo, prostřed-
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nictvím sluneční atmosféry, o níž jsme poměrně po.
drobně informováni jejím elektromagnetickým zářením. Tak známe zejména celkovou svítivost Slunce
a jeho povrchovou teplotu. Za druhé, z gravitačních
účinků Slunce na planety snadno určíme jeho hmotnost. Z těchto údajů, do nedávna jedině dostupných,
jsou konstruovány modely slunečního nitra; přitom se
používají současné znalosti fyziky (jako účinné, průřezy jaderných reakcí, absorpční koeficienty, stavové
rovnice, ap.) a některé přijatelné předpoklady o Slunci, např. jeho sférický tvar, existence hydrostatické
rovnováhy, zanedbatelný
vliv rotace a vnitřního
magnetického pole atd. - Je dostatečně známo, že
takto sestavené modely se dostaly do rozporu s třetí
nezávislou sondou do slunečního nitra, s neutrínovou
astronomií [7]. Když v r. 1968 R. Davis počal měřit
tok slunečních neutrin svým podzemním detektorem
(cisterna naplněná 390000 ·1 tetrachloretylénu 020l4'
neutrina se detekují reakcí 370l + Ve = 37Ar + e,
a několik desítek atomů argonu je třeba z celého množ.
ství tetrachloretylénu vychytat a spočítat s přesností
na několik jednotlivých atomů), zjistil asi sedmkrát
nižší hodnotu než jaká by odpovídala tehdy existujícím modelům slunečního nitra, a s postupem času se
tato diskrepance nezmenšila ani dalšími měřeními, ani
nově konstruovanými modely. Protože Davisův experiment je stále jediný svého druhu na světě, je nanejvýše žádoucí prověřit jeho výsledky jiným a nezávislým neutrinovým detektorem, např. galiovým. Takový experiment se připravuje v SSSR; pro představu
o obtížích neutrinové detekce lze uvést, že na tento
detektor je třeba několikanásobek celosvětové roční
produkce galia (která činí několik tun). Současně se
ale ukazuje, že by velmi pomohla další nezávislá
informace o slunečním nitru: dynamické pólové
zploštění Slunce.
Několik let po prvních Davisových výsledcích se
objevovalo množství teorií, které se konzervativněj.
ŠÍm nebo radikálnějším způsobem snažily vysvětlit
pozorovanou slabost neutrínového toku. Jedním z prostředků, k nimž se sahalo, byla rychlejší rotace Slunce
[2]. Rotace sluneční atmosféry je ovšem dobře známa:
atmosféra se otáčí diferenciálně, rychleji na rovníku,
pomaleji kolem pólů, v průměru asi jednou za 27 dní.
Otáčí-li se Slunce diferenciálně v heliografické šířce,
mohlo by se ovšem otáčet diferenciálně i se vzdáleností
od středu, a Slunce by mohlo mít rychle rotující jádro
(s dobou rotace až 1000 sekund podle některých modelů). Pak by se v rovnici hydrostatické rovnováhy
objevil dodatečný člen odstředivé síly, snížil by se tedy
centrální tlak a tím i centrální teplota, rapidně by se
snížila i rychlost jaderných reakcí, která je na teplotu
velmi citlivá, a hodnoty neutrinového toku by se
mohly dostat na úroveň Davisem naměřenou. Současně by rotující jádro vedlo ke geometrickému-a
tím
i měřitelnému dynamickému-pólovému
zploštění
Slunce. Vztah mezi geometrickým (f) a dynamickým
(J2) zploštěním je přitom ve zjednodušeném případě
homogenního rotačního elipsoidu velmi jednoduchý:
J 2 = 2/3 f (pozor: f je zploštění samotného tělesa,
zatímco v literatuře se někdy takto označuje zploštění
tíhové ekvipotenciální plochy, která je ovšem závislá
i na rotační rychlosti tělesa).
Jak je to tedy s pozorovaným geometrickým zploštěním Slunce 1 Obvykle se uvádí, že sluneční disk má

s přesností 0,01/1 kruhový tvar; protože jeho zdánlivý
poloměr je asi 959/1, odpovídá to zploštění f menšímu
než 10-5. V poslední době měřil optickými metodami
zploštění Dicke [3] a došel k hodnotám (4 -:--5) X 10-5•
Pod zemskou atmosférou jsou to ovšem hodnoty na
samé hranici přesnosti měření, a Dickeho výsledky
nejsou dnes obecně považovány za spolehlivé. Měření
mohou být dosti ovlivněna slunečními fakulemi, t.j.
jasnými body ve sluneční atmosféře. Kdyby Slunce
rotovalo jako tuhé (ale elastické) těleso, tedy nikoliv
diferenciálně, a kdyby jeho rotační rychlost byla tak
malá, jakou pozorujeme na jeho povrchu, mělo by
odstředivou silou způsobené zploštění asi 10-7• Sluneč.
ní modely s rychle rotujícím nitrem dávají naproti
tomu zploštění až 15 X 10-5•
Odtud je vidět, že nezávislé změření dynamického
pólového zploštění J2 by mělo pro naše poznání struktury Slunce značnou cenu. A ne pouze pro vysvětlení
Davisova výsledku. V poslední době byly objeveny
oscilace sluneční atmosféry s periodou asi 160 minut,
a jsou důvody domnívat se, že jde o oscilace Slunce
jako celku. I zde by byla znalost J2 velice prospěšná
při budování "sluneční seismologie".
Nyní se nabízí ještě následující otázka. Merkur je
těleso dostatečně malé v porovnání se Sluncem, aby
se dalo považovat za "testovací částici" v gravitačním
poli (t.j. aby jím Slunce samo nebylo téměř ovlivňováno), a přitom dostatečně hmotné a kompaktní na
to, aby negravitační poruchy jeho dráhy byly zaned.
batelné vůči gravitačním vlivům. Jinými slovy, Merkur
je téměř ideálním "drag-free" systémem. Proč vysílat
ke Slunci ještě jednu dosti nákladnou sondu? Jednou
odpovědí na tuto otázku je to, že umělá sonda by
mohla mít dráhu podstatně bližší Slunci než Merkur s periheliem asi 4 sluneční poloměry, t.j. asi 2,8 X
X 109 m, proti Merkurovým 46 X 109 m, a vliv slunečního J 2 na ni by tedy byl podstatně větší. Důvod
druhý souvisí s relativistickými korekcemi k dráze.
Je dobře známo, že jedním z prvních vynikajících
úspěchů OTR byl výpočet do té doby nevysvětleného
pohybu perihelia Merkura asi o 43/1 za století. Toto
posouvání perihelia směrem dopředu je důsledkem toho
faktu, že v OTR se radiální rychlost planety, f, v blíz.
kosti Slunce zpomaluje proti své newtonovské hodnotě, zatímco azimutální rychlost cp zůstává téměř
nezměněna; tím je narušena ona v podstatě náhodná
shoda dvou časů: TI' během něhož radiální vzdálenost
r vykoná jednu periodu, a T 2' během něhož azimutální
úhel přiroste o 2n. V Newtonově mechanice je TI =
= T2 a dráha je tedy uzavřenou křivkou, v OTR je
TI > T2, a dráha již uzavřená není. (Pro zajímavost
lze uvést, že v extrémním případě, kdy perihelium je
dosti blízko tzv. gravitačnímu poloměru - u Slunce
asi 3 km - by planetka přiletěla ke Slunci, vykonala
by okolo něj několik oběhů, a poté by opět odletěla;
něco takového je absurdní v newtonovské mechanice.)
Pohyb perihelia ť5w v důsledku nenulového J 2 a v důsledku relativistických korekcí nelze ovšem při malých
hodnotách odlišit. V prvním přiblížení je ť5wJ. ==
= 3/2·nJ2(Rfa)2(6+ 12e2) ať5woTR = 6nGMc-2/ [a(1- e2)] radiánů za oběh. (Zde a a e jsou hlavní poloosa
a excentricita dráhy, R a M jsou poloměr a hmotnost
Slunce, G je gravitační konstanta a c rychlost světla.
Předpokládá se nulový sklon dráhy (ke slunečnímu
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rovníku.) Závislost CJwJ2 a CJWOTR na parametrech dráhy
a a e je tedy různá, a to je významné i pro samu OTR.
Některé konkurenční teorie gravitace (např. Brans.
Dickeho teorie, dnes ovšem již skoro úplně opuštěná)
dostávají totiž mnohem menší hodnotu pro CJWOT R, a po·
zorovaný posuv perihelia Merkuru jsou pak nuceny
vysvětlovat hypotetickým velkým J2 Slunce. Porov·
náním CJw Merkuru a sondy, tedy pro různá a a e,
budeme moci oddělit od sebe CJwJ2 a CJWOTR a završit
tak definitivně jeden z klasických testů OTR - pohyb
perihelia Merkuru.

V r. 1960, krátce po vypuštění prvních UDZ, navrhl
L. Schiff další nezávislý test OTR. Vyšleme-li na oběž.
nou dráhu okolo Země volně zavěšený setrvačník,
potom podle newtonovské mechaniky bude jeho osa
zachovávat stále stejný směr. Podle OTR však na tuto
osu budou v prvním přiblížení působit až dva odlišné
vlivy. Jeden z nich, tzv. spinorbitální
precese,
je příbuzný již výše popsanému Lenseově.Thirringově
efektu: stejně jako on je způsobován rotací Země,
stejně jako on může být interpretován jako "strhává.
ní" inerciální soustavy v okolí Země její rotací, a dokonce výraz pro velikost této precese se jen nepatrně
liší od výrazu pro stáčení dráhy v důsledku Lenseova.
.Thirringova jevu. Bude-li družice na polární dráze,
a setrvačuík bude mít osu kolmou k rovině této dráhy,
bude se osa setrvačníku (podobně jako osa dráhy při
L. T. jevu) stáčet ve smyslu rotcea Země asi o 0,05" za
rok.
Druhý efekt je způsoben tzv. "neintegrabilitou
paralelního
přenosu" na křivé ploše nebo v křivém
prostoru. Nejsnáze jej pochopíme analogií s přenosem
setrvačníku po povrchu koule (obr. 2). Ačkoliv jej
přenášíme stále rovnoběžně, po vykonání uzavřeného
oběhu zjistíme, že jeho nový směr již nesouhlasí se
směrem původním. Je to zřejmě důsledek křivosti
plochy, po níž se pohybujeme (při přenosu po rovině se
směr samozřejmě nezmění), a obdobně se chová časoprostor, zakřivený působením Země, vůči setrvačníku
na oběžné dráze. Tento efekt, tzv. geodetická
precese, již nezávisí přímo na rotaci Země a orien.
tace dráhy družice vůči rotační ose Země proto již není podstatná; je také podstatně větší než efekt před.
chozí, asi 7" za rok. Leží-li osa setrvačníku v rovině
dráhy, bude v této rovině i precedovat. Ačkoliv principiálně není nutné aby se setrvačník pohyboval po
geodetické křivce časoprostoru, jinými slovy aby byl
zcela oproštěn od všech negravitačních vlivů, prakticky
je to nezbytné proto, že jakékoliv negravitační síly
působící na závěs setrvačníku by způsobily obvyklou
klasickou precesi, mnohem větší než nepatrné hodnoty
relativistické. Setrvačník, který by již zanedlouho měl
vynést raketoplán Shuttle, bude realizován jako kře.
menná koule pokrytá tenkou vrstvou niobu v supravo.
divém stavu. Rotací supravodivého materiálu vznikne
magnetický moment, který umožní snímat polohu osy
setrvačníku velice citlivými kvantovými magneto.
metry. Tato poloha se pak bude porovnávat se sou·
stavou určenou referenčními hvězdami sledovanými
z družice dalekohledem. Přesnost má být asi 0,01 %

při měření geodetické a asi 30
tální precese.

% při

měření spinorbi.

Na čtyřech příkladech (zpřesnění popisu gravitačního
pole Země, určení pólového zploštění Slunce, test
obecné teorie relativity, týkající se Lenseova-Thirrin.
gova jevu a relativistické precese setrvačníku) jsme
se pokusili ukázat možnosti aplikací metodiky dynamické družicové geodézie, založené na využití speciál.
ních systémů kompenzujících vnější negravitační síly.
Stojí za zdůraznění, že způsob určení parametrů
gravitačního pole Země se v principu zachovává i při
určování základních geodetických parametrů jiných
těles sluneční soustavy. Z poruch drah meziplanetárních sond, které prolétly okolo Jupitera, Venuše
a Merkuru, a umělých družic Měsíce a Marsu, byly již
na základě dopplerovských měření relativních rychlostí určeny harmonické koeficienty v rozvoji gravitač.
ního potenciálu těchto těles. V těsné blízkosti Slunce,
kde budou velmi podstatné poruchy dráhy vyvolané
tlakem záření, umožní "drag.free" družice určit prozatím alespoň J2 Slunce.
Pro geodety může být velmi potěšující, že metodiku
použitou při výzkumu gravitačního pole Země lze
rozšířit i na tak zdánlivě odlehlé vědní specializace
jako je obecná teorie relativity. Pro teoretické fyziky
se naopak díky rozvoji technologie, kosmonautiky
a aplikované nebeské mechaniky (dráhové dynamiky
družic a dynamické kosmické geodézie) otvírá možnost
experimentálního ověřování teorie.

Obr. 2: Pfenášime-li gyrokompas, tedy setrvalnik, jehož
osa se může pohybovat jen ve vodorovné rovině, po naznačené dráze 1-5 od pólu zpět k po'lu, bude se jeho
výsledný směr lišit od směru počátečniho. Pfi opakova.
ném pfenosu 8e tento efekt kumuluje
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PRAXE

Počtársko-grafický sposob skúmania
stálosti pevných bodov pri určovaní
zvislých posunov stavebných objektov

Ing. Drahoslav Makovník,
Katedra geodézie a geotechniky
VŠD, Žilina

Katedra geodézie a geotechniky Vysokej š:wly dopravnej (VŠD) v Žiline uskutočnila v rokoch 1972 až 1979
rad nivelačných meraní. Ich poslaním bolo zistiť
výškové zmeny pozorovaných bodov na posúdenie
výškovej stability železničných tratí, na určenie vplyvu premfzania na rozne úpravy živičných vozoviek
a na skúmanie vplyvu zmien teploty na pretváranie
roznych cementobetónových dosák vozoviek. Výsledky sú zhrnuté v 14. výskumných správach ([I, 2, 3, 4]
a ďalšie).
Posudzovanie stability pevných bodov, výpočet referenčného systému a určovanie výškových zmien
pevnýoh bodov bolo robené v podstate podfa metódy,
publikovanej MARČÁKOM [5, 6], resp. MARČÁKOM
a KUBÁČKOM [7]. Táto metóda sa v porovnaní
s inými metódami vyznačuje vyššou objektivitou.
Vytvorením matematicky definovanej referenčnej sústavy, voči ktorej sa udávajú zvislé posuny pevných

i pozorovaných výškových bodov sa totiž zmierni
vplyv možných mikrozmien polohy pevných bodov
a disperzia je objektívnejšou charakteristikou polohy
referenčnej sústavy.
Pevné body, o ktorých možno s praktickou istotou
tvrdiť, že v danej etape zmenili svoju povodnú polohu
sa pri tejto metóde identifikujú na základe porovnania
zmien prevýšení so zodpovedajúcimi kritériami pre
všetky možné kombinácie dvojíc pevných bodov.
Referenčný systém sa vytvorí z ostatných pevných
bodov.
Numerický výpočet zmien prevýšení a príslušných
kritérií je pomerne náročný na čas a to tým viac, čím
je počet pevných bodov v lokálnej sieti vačší. Táto
nevýhoda odpadne, keď sa riešenie úlohy uskutoční na
počítači.
I v súčasnosti, v dobe počítačov, je však výhodné
mať k dispozícii na identifikáciu pevných bodov, ktoré
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Počet

č.

Por.

Výskumnl
úloha

Obdobie
merania

Lokalita

pev. bodov

opak.

mer.

I
1
2
3
4

[1]

Hričov I
Hričov II
Krafovany

1972-73
1972-73
1972-73

2
5
5

li

Liet. Lúčka

1973

7

li

Liet. Lúčka

1973--74

9

Púchov
Zlaté Moravce

1974
1974

5
5

1974-75

15

1975-76

li

5

Liet. Lúčka

6

Liet. Lúčka

I

7

Liet. Lúčka

II

p;vkov
na výp.

I

m,
(mm)

m,

237

0,40

60

0,31

97

0,38

19

261

0,25

28
18

202
162

0,17
0,18

21

303

0,21

25

270

0,23

9

90

0,22

17

197

0,22

6
2

I
I

I

1976

2

[4]

Liet. Lúčka

[21

Lipt. Mara I

1977

6

3

96

0,28

10

Čičmany

1977-78

5

10

44

0,18

li

Lipt. Mara I

1978

6

1

32

0,41

L2-P

1978

5

13

52

0,28

13

L2-P

1978

5

29

1I2

0,28

14

L2-P

1978

5

27

1I2

0,31

8
9

12

[31

I

1976-77

zmenili svoju povodnú polohu, a tiež na odhad referenčnej sústavy a zvislých posunov pevných bodov
aj jednoduchý počtársko-grafický sposob, ktorý by
podstatne zmenšil rozsah časovo náročných numerických výpočtov.
Značný počet opakovaných nivelačných meraní na
viacerých lokalitách (tab. 1) dal podnet na vypracovanie takého sposo bu, pri ktorom sa presnosť výsledkov
v porovnaní s numerickým výpočtom neznižuje. Autor
je presvedčený, že sa v praxi uplatní. Tento sposob
pochopiteIne nenahradí počítač, ale ukazuje ďalšie
možnosti realizácie vyhodnocovania meraní.

li

Zo súboru prevýšení (1) vypočítame zmeny jednotlivých prevýšení Llhi•i+! pre každé meranie podIa vzťahu

iLlhU+1

kde j

Pri riešení našich úloh nebolo potrebné po každom
meraní odovzdať výsledky. Stačilo, aby zvislé posuny
boli vypočítané až po skončení celej série n meraní.
V takom prípade možno pri určení zmien prevýšení
brať namiesto hodnoty ohi,i+! zo základného merania
priemernú hodnotu prevýšenia o'h;,i+! určenú podIa
vzťahu
k
••

~

=

=

1,2,3,

=

ihi•i+! -

ohi,i+1 ,

... , n je poradové číslo merania.

Na milimetrovom papieri na vodorovnej osi (vzdialenosti) vo vhodnej mierke vyznačíme polohu pevných
bodov F1, F2, F3, ... (obr. 1). Na zvislých (výško-

Pri vytvorení referenčného systému graficko-počtárskym sposobom sa postupuje podIa [5, 6, 7]. Vychádzame z nameraných prevýšení. Uvažujme dvojicu pevných bodov Fi, Fi+!. Namerané prevýšenia z jednotlivých meraní mOžeme označiť

ohi,i+!

-

~ rhi,i+!

.=1

--k--

kde r označuje poradové číslo meraní, pri ktorých nedošlo k zmene prevýšenia hi,i+! a k je počet nezmenených prevýšení, t. j. prevýšení, pri ktorých nebolo
možné testovaním zmenu preukázať.
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vých) osiach v miestach FI, F2, F3, ... vo vhodnej
mierke (napr. 100: 1, ktorá umožňuje pracovať so
zmenami 0,01 mm) vyznačíme zmeny polohy pevných
bodov LI v príslušnej etape podIa vzťahov
iLlFi

=

iLlh1•i = iLlhl,i_l

+ iLlhi_l,i

,

(4)

kde j = 1, 2, 3, ... , n je poradové číslo merania
a i = 1, 2, 3, ... , m je poradové číslo pevného bodu;
s tým, že

Takto vykreslené body iFI, iF2, iF3, ... , iFn pospájame lomenou čiarou (obr. 1) a vizuálne kontrolujeme skutočné (náznak, alebo existencia výškových
zmien pevných bodov, prípadné omyly vo výpočte),
alebo možné vplyvy na meranie (napr. systematické
vplyvy na výsledky meraní).
Posúdenie stability pevných bodov urobíme osobitnou pomockou. Na priesvitnú fóliu v príslušných
mierkach (tých istých ako pre vyznačenie pevných
bodov vykreslíme krivky, znázorňujúce hranice pre
dovolené zmeny výškových rozdielov medzi pevnými
bodmi (mA a 2mA) zo vzťahov

hviezdičkami, a to vždy vo dvoch prislúchajúcich
symetrických kolonkách. Ak Silo V niektorom riadku
pomocnej tabuIky nachodí nadpolovičná vačšina dvoj.
hviezdičkových značiek, predpokladáme
skutočnú
výškovú zmenu príslušného bodu, pretože jeho zmena
je preukázaná vo vzťahu k vačšine zostávajúcich pevnýchbodov (bod lF4v tab. 2.). V ostatnýchprípadoch
treba pokladať pevný bod za výškovo nezmenený
a možno ho použiť na výpočet referenčnej sústavy
(v tab. 2. všetky body s výnimkou lF4).
Polohu referenčnej sústavy -rl- určíme výpočtom
ako priemer hodnot iLlFi (vzťahy (4)) pevných bodov
s nezmenenou polohou

kde ik je počet do výpočtu zahrnutých pevných bodov
pri j.tom meraní. V podstate ide o konštrukciu vyrovnanej vodorovnej sústavy, pre ktorú platí podmienka.

Výpočtom stanovenú polohu referenčnej sústavy
zakreslíme na milimetrový papier (na obr. 1 označenie
referenč. rovina) a vzhradom k nej určíme z grafu
výškové zmeny všetkých pevných bodov v príslušnej
etape. Tými sú zvislé vzdialenosti bodov iFI, iF2, ...
od referenčnej roviny v príslušnej mierke s príslušným
znamienkom, ktoré zodpovedajú vzťahom

v ktorých mo je stredná kvadratická odchýlka vypoČí.
taná z rozdielov obojsmernej nivelácie a R je dížka
v km pre rozne vzdialenosti medzi pevnými bodmi
(maximálne pre vzdialenosť medzi okrajovými pevný.
mi bodmi). Túto pomocku nulovou hodnotou kriviek
(počiatkom) postupne prikladáme na vyznačené body
Na ukončenie výpočtov treba ešte určiť výškové
iFI, iF2, ... , iFn - 1 tak, aby os kriviek bola rovno- .
bežná s osou vzdialenosti (na obr. 1 v bode lF2). Ak Silo zmeny pozorovaných bodov a charakteristiky pres.
nosti výškových zmien.
poloha niektorého z ostatných bodov - vzhradom
Počtársko-grafický sposob, aplikovaný pri spracú.
k uvažovanému - nachodí v intervale +mA až -mA,
jeho výšková zmena nemusí byť skutočná; ak Silo navaní výsledkov opakovaných nivelačných meraní na
posúdenie stability pevných bodov, výpočet referenč·
chodí v intervale \mAI až 12mA\ považujeme výškovú
zmenu za skutočnú (riziko nesprávnych rozhodnutí
nej roviny a určenie výškových zmien pevných bodov,
má v porovnaní s numerickými výpočtami nesporné
32 %); keď prekročí hranicu 12mAI, možno s praktickou
istotou hovoriť o jeho skutočnej výškovej zmene. Toto
výhody. Okrem toho, že je rovnako presný, je neporovnateIne prehIadnejší, z hIadiska zaškolenia pod.
je posudzovanie z hradiska uvažovaného bodu. Zá.
statne jednoduchší a rýchlejší. Možno ho aplikovať na
znamy o prekročení hraníc daných jedno. a dvojnásobkom stredných chýb (ImAi a 12mAIl urobíme do po- priebežné vyhodnocovanie, i na vyhodnotenie všet.
kých etapových meraní na záver prác, a to aj pri
mocnej tabuIky (tab. 2.), napr. jednou a dvoma
aplikácii zložitejšej modifikácie metódy, akou je ne·
vodorovná referenčná sústava. Jeho použitie, rovnako
Tab. 2. Pomocná tabulka na posúdenie stability pevných
ako pri numerickom výpočte, predpokladá znalosť
bodov
štandardnej odchýlky na 1 km obojsmernej nivelácie
pre daný súbor pomoeok, daný postup a dané pod'FS
'F7
'F1 'F2 'F3 'F4 'F5 'F6
mienky merania (pre práce v tab. 1. koUše v rozsahu
0,20 mm až 0,30 mm; odchýlky od týchto hodnot sú
lFI
* -~
* **
X
---- -- --zvlášť odovodniteIné).
.
lF2
**
* X -- * -~
-- -- -- --lF3
** *
*
* --X -*
-- -- -- --lF4
**
*
**
** ** ** X
*
-- -- -- -- -- -- -lF5
*
*
* X
*
-- -- -- ---- -[I] JACKO, M. - ČOREJ, J .. MAKOVNÍK, D.: Vy*
X
'F6
** --* -užitie agloporitu a expandovaného perlitu pre
-- -- --- -stavbu podkladných vrstiev za účelom zvýšenia
**
*
x
'F7
*
----- -- --tepelnoizolačných vlastností. [Záv. správa výsk.
lF8
* ** X
** *
úlohy.] Žilina, VŠD 1978. 161 s.
[2] JIRSÁK, Z. a kol.: Stabilita vysokých železničních
Bod F4 treba vylúčiť z výpočtu referenčnej sústavy
náspů. [Správa pre priebežné oponentské konanie.]
v I. etape meraní (skutočná výšková zmena).
Žilina, VŠD 1977. 95 s.
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[6] MARČÁK, P.: Skúmanie lokálnych výškových
zmien pevných bodov pri meraní sadania priehrad.
Geodet. a kartogr. obzor, 11/53, 1965, č. 12, s. 309-313.
[7) MARČÁK, P. - KUBÁČEK, L.: The Problem of the
System of Height Reference in Determining the
Settling of Foundations
and Buildings. Studia
geoph. et geod., 18, 1974, č. 1, s. 33-46.
Do redakcie došlo: 16. 3. 1979
Lektoroval:
Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
VÚGK, Bratislava

Ing. Ondřej Provazník,
Stavby silnic a železnic, Praha,
Ing. Marie Kuldová,
katedra speciální geodézie
FSv ČVUT v Praze
Ing. Karel Lehký,
Dopravní podnik hl. m. PrahyInvestor dopravnich staveb

Využití laseru při pokládce kolejí
na metru

Metro je nejmodernějším a nejspolehlivějším druhem
hromadné městské dopravy. Svým rozsahem a náročností vyžaduje práce na metru velké množství
geodetických kapacit a je proto snahou zavádět do
praxe nové poznatky vědy a techniky, zvýšit tak produktivitu a kvalitu geodetických prací a snížit objem
geodetických kapacit.
V roce 1977 přišli Ing. Scháňka a Ing. Lehký z Dopravního podniku hl. m. Prahy - Investora dopravních
staveb (DP - IDS) s myšlenkou na využití laseru při
pokládce kolejí na metru [1]. O rok později bylo
požádáno investorem DP - IDS výzkumné pracoviště
katedry speciální geodézie ČVUT o spolupráci na vyřešení tohoto úkolu [2].
2. vývoj měřických

26/68,

postupu

Aby bylo možné posoudit výhody nové metody, je
třeba se alespoň ve stručnosti zmínit o dosavadním
způsobu pokládky kolejí na metru.
Na tra~e I C bylo použito pro pokládku kolejí klasických geodetických metod, tj. určení plynulosti kolejí
pomocí měření vzepětí nad tětivou a výškové urovnání
pomocí nivelace. Důležitou úlohu hrály tzv. kolejové
značky (KZ), jejichž poloha byla zaměřena z bodů
základní vytyčovací sítě, vypočteny souřadnice a z nich
a parametrů trasy bylo vypočteno staničení a hodnota
normálové vzdálenosti, které byly závazné pro urovnání kolejí.
Protože byl tento zpusob zdlouhavý a měl určité
nedostatky, byla vyvinuta geodety DP-IDS
na základě zkušeností ze služebních cest do MLR nová metoda, při které se koleje urovnávají mechanickou šablonou. Použití mechanické šablony podstatně snižuje

- ,,'.1
počet geodetických skupin pracujících při vlastní pokládce kolejí. Těžiště geodetických prací bylo přeneseno na vybudování a zaměření kolejových značek, což
lze provést ještě před pokládkou kolejí. Kolejové značky se budují v konstatní vzdálenosti od podrobných
bodů, které jsou stabilizovány vose koleje po 5m. Na
normále 400mm od podrobného bodu ve směru na KZ
se osadí další ocelová deska a závrtem se v ní vyznačí
bod, který slouží k opření přípravku pro budování betonového bloku pro KZ. Geodetické práce při budování KZ jsou velmi náročné. Nejprve je třeba zhruba
určit polohu betonového bloku, po jeho vybetonování
se určí poloha ocelové konzoly a po jejím přivaření
potom přesná poloha šroubu, který tvoří KZ. Vlastní
urovnání se provádí pomocí šablony, která se zavěsí
na KZ. Šablona se skládá z nosné části, která se nasazuje na KZ, ze stojanu pro nastavení šablony do směru
normály a pro urovnání do vodorovné polohy a z rozchodky. Na rozchodce je svislá stupnice pro nastavení
polovičního převýšení p/2 a stupnice pro příčný sklon (X
a dále pohyblivé části rozchodky, které na stupnicích
polohy a výšky odečítají odchylky od projektovaných
hodnot.
Urovnání se děje tak, že se na stupnici rozchodky
nastaví hodnoty p/2 a (x, nosná část se nasadí na kolejovou značku a urovná ve směru normály a do vodorovné. Takto se najednou nastaví 10 šablon (tj. 50 m
kolejí) a posunem rozpěr nebo klínu se koleje posunují,
aby pohyblivé konce rozchodky vykazovaly nulové
hodnoty.
Geodetické práce při vytyčování KZ jsou sice časově
náročné a kladou vysoké nároky na přesnost, ale lze je
provádět před vlastní pokládkou kolejí, což je hlavním
přínosem této metody. Rovněž je lépe zajištěna
absolutní poloha kolejt
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Na obrázku 1. je zachycena schematicky situace př
urovnávání kolejí v oblouku.
Nový navrhovaný způsob plně využívá dosud vyvinutou technologii s tím, že pro použití laseru je nutno
vyvinout novou šablonu a dále přípravky pro umístění
laseru a koncového terče.
KI
las-,,lil

Za základ nového typu šablony byla použita již vyvinutá šablona použitá na trase IA. Šablona se skládá
opět ze tří částí. Nosná část je navíc opatřena stupnicemi pro určení polohy - y a výšky - x a terčem pro
zařazení šablony do přímky podle laserové stopy.
Rozchodka byla zcela beze změn využita z původního
typu mechanické šablony. Celá šablona stojí na šroubových podpěrách, které zajišťují její dobrou stabilitu
a umožňují její hrubé urovnání do vodorovné polohy.
Kromě šablony byly vyvinuty přípravky na postavení laseru a koncového terče, které se nasazují na
KZ. K přesnému nastavení tohoto přípravku nad hlavním bodem slouží optický centrovač. Při prvních měřeních jsme používali jak optický centrovač vyvinutý
VÚGTK v Praze, tak normální optický centrovač
firmy Zeiss, Jena.
Jako zdroj laserového záření byl použit laser československé výroby TKG-205, doplněný optickým členem a difrakční mřížkou pro zvýšení přesnosti určení
středu stopy laserového svazku.
3.2 Postup

měření

Předností nového postupu měření je, že se kolejové
značky určují a stabilizují pouze v hlavních bodech
trasy. Navrhovaný způsob předpokládá, že stanoviska
laseru a koncového terče jsou od sebe vzdáleny vose
koleje asi 55-60 m. Při větších vzdálenostech hlavních
bodů trasy je třeba provést zhuštění. Podrobné body
se podle nové technologie nestabilizují, ale pouze se v
místech profilů vyznačí normálové řezy.
Při pokládce se nejprve nad hlavními body centrují
stanoviska laseru a koncového terče. Potom se do jednoho normálového přípravku zasune laser, do druhého
terč a po temperaci laseru se zacílí svazek paprsků
přesně do středu terče. Temperace laseru trvá asi 30
min., centrace normálového přípravku zhruba 3-5
min. a zacílení svazku také 5 min. Tedy příprava celé
soupravy na prvním pracovním úseku trvá 35 min.,
v i-tém úseku 10 min.
Při urovnávání kolejí šablonou se na každém podrobném bodě nejprve nastaví vypočítané hodnoty
x, y, pj2 a lX.Nosná část šablony se urovná ve směru
normály do vodorovné polohy. Pomocí šroubů pro
jemný posun se šablona přesně dorovná do vodorovné
polohy a současně se navádí její detekční terč do středu
laserové stopy. Pod takto urovnanou šablonou se jako
v předchozím postupu rozpěrami a klíny urovnávají
koleje tak, aby odchylky, které ukazují pohyblivé
konce rozchodky, byly nulové. Přitom platí stejný
předpoklad jako při mechanickém urovnávání kolejí
šablonou na trase IA, že musí být koleje již zhruba
urovnány v rozsahu stupnic polohy a výšky na rozchodce šablony.
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Nastavení vypočítaných hodnot a úprava šablony
v každém 5timetrovém profilu trvá 2-3 min.

Na šabloně se nastavují hodnoty x a y, poloviční převýšení kolejových pasů pj2 a úhel příčného sklonu lXo
Hodnota pj2 je dána projektovou dokumentací a pomocí ní a rozchodu se vypočte úhel lX.
Při určování hodnot x a y může nastat několik případůpodle toho, je-li úsek určený k pokládce kolejí
z hlediska polohy v přímé, v přechodnici nebo v oblouku a z hlediska výškového v úseku pravidelného sklonu nebo v zakružovacím oblouku. Celý tento problém
je souhrnně vyřešen a výpočet je naprogramován na
malý kapesní kalkulátoro Přitom jako vstupní hodnoty
vstupují do programu souradnice a výšky hlavních
a podrobných bodů a některé parametry oblouku,
vesměs hodnoty dané projektem. Výpočet je řešen
souřadnicově a výhodou je, že stanoviska laseru
a terče nemusí být totožná s hlavními body.

Vlastní kontrolní měření proběhlo v dubnu 1979. Pře.
dem je třeba zdůraznit to, že toto kontrolní měření se
konalo na již urovnaném úseku kolejí, nikoliv tak, aby
se koleje pod šablonou dorovnávaly. Postup byl tedy
vlastně opačný. Nejprve se na šabloně nastavily hodnoty x, y, pj2 a lX.Potom se šablona na podrobném
bodě přiložila na koleje, urovnala do směru normály
a podle libely do vodorovné polohy. Pomocí šroubu
pro jemný posun se přesně dorovnala do vodorovné
polohy za současného navádění detekčního terče do
středu laserové stopy. Výsledkem byly hodnoty odečí.
tané na polohové a výškové stupnici pohyblivých
konců rozchodky. Na každém podrobném bodě jsme
měřili 2 X nezávisle.
Dále jsme provedli geodetické měření geometrického
uspořádání koleje. Geometrické uspořádání charakte.
rizují podle [3] tyto hodnoty:
- rozchod
- příčné převýšení (vzájemná výšková poloha kolejnicových pasů)
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směrové poměry - jednak odchylky od projektovaných vzepětí
- jednak rozdil dvou sousedních vzepětí
podélné převýšení (sklonové poměry).

Rozchod jsme měřili na každém podrobném bodě 2 X
komparovanou rozchodkou, výškové poměry by ly
měřeny metodou přesné nivelace přistrojem Ni 007
a invarovou nivelační lati. Kontrolu směrových poměrů jsme provedli metodou vzepětí nad tětivou.
Při porovnání geodetického měření s laserovým
byly podle [3] zjištěny nedovolené odchylky, které
vykazovaly obě měřeni. Následně bylo zjištěno, že při
tomto kontrolním měření nebyly koleje zatím urovnány do definitivní polohy a tím potom hodnoty
čtené na rozchodce nebyly v rozmezí 2 mm, jak se pro
tuto novou metodu požaduje.
Na závěr je třeba si uvědomit, že sp-rávné zhodnocení
této nové metody pro pokládku kolejového svršku
lze udělat jen tehdy, vyzkoušíme-li šablonu při práci,
ke které je určena, tj. pro urovnávání koleji. V našem
připadě nebylo možné správně porovnat geodetické
a laserové měření, neboť geodetické měření geometrie.
kého uspořádání kolejí, tj. rozchodu, vzepětí a nivelace, dává pouze relativní vztahy, zatímco měření laserovou soupravou vychází z hlavních bodů trasy a koleje jsou tudíž urovnávány absolutně.

Na základě výsledků kontrolního měření bylo rozhod.
nuto ponechat zhruba původní koncepci a byly navrženy některé nové úpravy definitivního typu šablony. Bylo navrženo zkrácení ramene nesoucího terč,

IV. vedecká konferencia SVŠT "Tvorba
a ochrana životného prostredia"
Vedecké konferencie Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT), na ktorých sa zúčastňujú všetky jej fakulty
a pracovníci vedy, výskumu i praxe, sa stali dobrou
tradíciou. Aktuálna problematika súčasnosti, "Tvorba
a ochrana
životného
prostredia",
na ktorú orientujú pozornosť aj významné dokumenty straníckych
a štátnych orgánov, bola náplňou IV. vedeckej konferencie SVŠT. Konferencia, ktorá sa konala pod zášti·
tou jej rektora prof. Ing. Antona Blažej a, DrSc.,
prebehla v dňoch 24.-26. septembra 1979 v Bratislave.
Zúčastnilo sa na nej do 800 účastníkov, z tOJlOdo 200
odborníkov z mimoškolských organizácií z CSSR i zo
zahraničia.
Rokovanie konferencie bolo tematicky zamerané na
široký okruh problema,tík životného prostredia: výchova

a kartografický

26/68,

číslo

2/1980

obzor

43

vylehčení nosné části šablony a stabilnější stojany.
Pokud má být dosaženo požadované přesnosti při
měření šablonou, musí být šablona přesně vyrobena
a stupnice správně ocejchovány.
Nová mechanická šablona v sobě zahrnuje všechny
dosud získané zkušenosti a lze očekávat, že při dodržení všech toleranci při její konstrukci podle výrobní
výkresové dokumentace, splní požadavky kladené na
novou technologii pokládky kolejového svršku na
metru s využitím laseru. Úspěšné dořešení daného problému a zavedení nové technologie do praxe přinese
velký finanční efekt a pomůže značně snížit spotřebu
geodetickych kapacit při pokládce koleji.
LITERATURA:
[1] SCHÁŇKA, J., LEHKÝ, K.: Technologie pokládky kolej. svršku pomocí laseru. [ZN 13/76.] DP IDS. Praha 1976.
[2] KAŠPAR, M. a kol.: Návrh technologie pokládky
kolej. svršku mechanickou_ šablonou pomocí laseru.
[Dílčí výzkumná zpr~~a.] CVUT, Praha, 1978.
[3] Metodické pokyny CUGK ze dne 14. 12. 1973 čj.
7373/1973 HGM pro zaměření geometrického uspotác;lání koleje podzemních tratí trasy IC metra,
CUGK HGM, Praha 1973.
[4] PROV AZNÍK, O.: Využití laseru pti pokládce kolejí na metru. [Diplomová práce.] CVUT - KSG,
Praha 1979.
[5] KULDOVÁ, M.: Nov(metody
při pokládce kolejí.
[Kandidátská
práce.] CVUT KSG, (dosud nepublikováno), Praha 1979.
[61 Sborník III. konference želez. geodézie a kartografie, Praha 1977.
Do redakce došlo: 21. 9. 1979
Lektoroval:
Doc. Ing. Jaromír Tlustý, CSc.,
FSv ČVUT v Praze

a starostlivosť o životné prostredie; bezodpadové tech.
no16gie; pracovné prostredie; chemické a biologické
aspekty životného prostredia; svetlo, akustika a žiare·
nie; energetika
životného
prostredia;
urbanizmus,
architektúra
a životné prostredie; inžinierske stavby
v krajine; vnútorné prostredie v objektoch; ochrana prírodných zdroj ov.
Rokovanie konferencie pozostáyalo z dvoch častí.
Na plenárnom zasadnutí rektor SVST prof. Ing. A. Blažej, DrSc., v hlavnom referáte orientoval pozornosť
účastníkov na základn~ problémy tvorby a ochrany
životného prostredia v CSSR predovšetkým z aspektu
výchovy inžinierskych kádrov 11 starostlivosti o túto
výchovu. Z pohTadu výchovy k tvorbe a ochrane život·
ného prostredia prebiehalo i odborné rokovanie v 7. sek·
ciách, v ktorých odznelo spolu 121 referátov.
V referátoch sa riešila problematika tvorby a ochrany životného prostredia na úrovni súčasného poznania. Konfe·
rencia sa stala dobrou prHežitosťou publik ovať výsledky
vedeckých a výskumných
prác pracovníkov
SVŠT
i odborníkov ostatných vedeckých a hospodál]skych
organizácií a zamýšfať sa nad otázkami výchovy k starostlivosti o životné prostredie na našej škole vo všet'
kých študovaných odboroch. Všetky referáty sú uverej.
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nené v dvojdielnom
Zborníku,
ktorý je k dispozícii
na katedrách SVŠT a na každej fakulte v študijnom
a informačnom stredisku.
Pre informovanosť odbornej geodetickej verejnosti
uvedieme, že z geodetickej
problematiky
odznelo
v 7. sekcii Inžinierske stavby v krajine a ochrana prírodných zdroj ov týchto 5 referátov:
Hájek,
M. - Mitášová,
1.: Prognostické
riadenie rozvoj a a organizácie krajiny,
Abelovič,
prostredia,

mapy pre

J.: Geodézia pri tvorbe a ochrane prírodného

Sulo, J.: Využitie máp na tvorbu a ochranu životného
prostredia,
Gregor, V. - Karlubiková,
E.: Možnosti využiti a
blízkej fotogrametrie pre pódoochranné meliorácie,
Rybársky,
I.: Vzťah organizácie pódneho
k ochrane a tvorbe pofnohospodárskej krajiny.

fondu

Okrem nich odzneli v tejto sekcii referáty s problematikou inžinierskych stavieb a ich začlenenia v krajine,
vplyvu cestných, hydromelioraěných, kovových a drevených stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ich vzťah a začlenenie v prírodnom prostredí, ako
i z hfadiska ochrany prírodných zdroj ov. Ďalej sa tu
riešili otázky právnej ochrany pódneho fondu a využívanie prírodných zdroj ov. Vefká publicita bola v rámci
sekcia tiež venovaná problémom ochrany vodných
zdrojov a vodných tokov, dosledkom ich znečisťovania,
ochrany pitných vod, odstraňovaniu rezistentných látok z odpadových vod, atd.
V diskusii sa predovšetkým s vefkým pochopením
konštatovalo, že na riešenie otázok tvorby a ochrany
životného prostredia a v jeho rámci ochrany prírodných zdroj ov a ich zachovania pre budúcnosť má vefký
význam komplexný tímový inžiniersky prístup. V tomto
zmysle boli vefmi pozitívne hodnotené aj referáty z geodetickej problematiky a konštatovalo sa, že geodézia
ako jedna z geovedných disciplín má svoju nezastupitefnú úlohu aj pri riešení aktuálnych otázok tvorby
a ochrany životného prostredia. Geodetické
a kartografické
informácie
sú v mnohých ohfadoch nepostrádatefnou
zložkou
objektívneho rozhodovania
pri inžinierskych zásahoch v krajine. Z toho súčasne
vyplýva potreba v nových učebných plánoch na odbore
geodézie a kartografie prehfbiť otázky výchovy k starostlivosti o životné prostredie, aj keď sa v tomto smere
práve na tomto odbore SVŠT už nemálo urobilo. Konferencia však ukázala, že pri Ii@šení hospodárskej výstavby čaká aj na organizácie rezortu geodézie v smere
tvorby a ochrany životného prostredia nemálo náročných úloh.
Doc. Ing. Jaroslav Abelovié, OSe.,
Katedra geodetických základov SvF SVŠT,
Bratislava

Slavnostní zasedání katedry vyšší geodézie stavební fakulty ČVUT v Praze

K oslavě šedesátých narozenin prof. Ing. dr. Miroslava
Haufa, CSc., vedoucího katedry vyšší geodézie, uspořádala katedra dne 19. října 1979 přednáškové dopoledne
ve formě slavnostního zasedání katedry. Slavnosti se
zúčastnili představitelé
školy, zástupci geodetických
pracovišť a učitelé z ostatních kateder školy.
Přednáškové dopoledne zahájil předsedající zástupce
vedoucího katedry, Ing. Emanuel Kolenatý, CSc., který
uvítal přítomné, seznámil je s programem slavnostního
zasedání a předal slovo prof. Ing. Josefu Bohmovi, DrSc.

Prof. Bohm pohovořil o životě jubilanta, o jeho zájmech,
o práci a v neposlední řadě i o jeho rodinném zázemí
jako zdroji neustálé inspirace a životního klidu pro práci.
vývoj katedry zit posledních 5 let, její úspěchy na poli
vědeckém a pedagogickém, odbornou práci členů katedry, stěhování do nové budovy a problémy s budováním nové geodetické laboratoře zhodnotil ve svém příspěvku oslavenec.
Ing. Vladimír Radouch, CSc., přiblížil ve svém referátu odbornou práci jednotlivých členů katedry na
úseku vyšší geodézie, konstrukce geodetických přístrojů
a vyrovnávacího počtu. Zmínil se o podstatných problémech, které řeší tito pracovníci v oblastech svých zájmových sfér. Je to např. zkoumání přesných měření
a použití nových přístrojů, ověřování parametrů nových
elektronických přístrojů a hledání optimálních technologií pro práci s nimi, rozbory spolehlivosti kompenzátorů a zkoušky automatických
indexů. V teoretické
oblasti se pozornost pracovníků soustředila na možnosti
řešení geodetických úloh na obecných plochách, dále
na problémy řešení systému rovnic značného rozsahu
a konečně na ověřování obecného modelu zpracování
geodetických dat - kolokaci.
Za úsek geodetické astronomie a gravimetrie obdobný
přehled práce přednesl Ing. Stanislav Holub, CSc.
V oboru geofyziky pracovníci katedry věnovali pozornost gravimetrickým měřením a zpracováním periodických variací zemského tíhového zrychlení, vyvolaných
proměnnou polohou Slunce a Měsíce vzhledem k Zemi.
Určení parametrů, charakterizujících skutečný průběh
slapových sil má stále rostoucí vědecký i praktický
význam. Na úseku astronomie byly řešeny dva hlavní
úkoly, a to odvozování nerovnoměrnosti rotace Země
a pohybu pólu z měření průchodu hvězd metodou
stejných výšek a problém související se studiem budování triangulačních sítí o dlouhých stranách s využitím
vysoko letících letadel. Dále byl řešen i problém objektivizace měření cirkumzenitálem.
Ve svém referátu
Ing. Holub také vyzdvihl práci bývalého vedoucího
astronomické observatoře prof. RNDr. Emila Buchara,
DrSc., člena korespondenta ČSAV, který v minulých
dnech ve svých 78 letech zemřel. Prof. Buchar do poslední chvíle všechny své duševní i fyzické síly věnoval práci
v observatoři.
Po přestávce pokračovalo zasedání přednáškami odborných referátů. Jako první se ujal slova prof. Bohm,
který ve svém referátu "Interpolace měřených pohybů
zemského povrchu" rozebíral volbu vah pro výpočet
pohybu bodu v místě očekávaného významného pohybu
z naměřených hodnot na okolních bodech. V referátu
navržená volba vah vystihuje velmi dobře model pohybu
zemského povrchu, zejména technogenního.
Dále přednesl svůj příspěvek na téma "Geodetické
polohopisné základy"
Ing. Miloš Cimbálník, CSc.
V krátkém referátu charakterizoval
československou
síť, ukázal na její historický vývoj, vlastnosti a řešení
problému proměnlivého měřítka přesnými lokálními
sítěmi. V závěru nastínil principy moderních sítí
a perspektivy československých polohopisných základů.
Třetím přednášejícím byl doc. Ing. Zdeněk Nevosád,
CSc., z VAAZ Brno, který hovořil na téma "Chybová
analýza souboru dlouhých délek měřených geodimetrem
AGA 8". Uvedl, že na jeho pracovišti bylo dosaženo
u souboru délek měřených geodimetrem AGA 8 vysoké
přesnosti, blížící se relativní chybě 1: 1000000. Vysoká
přesnost předpokládá pečlivé zpracování výsledků měření. Při chybové analýze byla zjištěna korelace mezi
výsledky měření a výškovým úhlem Slunce se středním
koeficientem korelace 0,73.
Jako poslední vystoupil Ing. Pavel Vyskočil, CSc.,
s referátem "Význam geodézie při určování recentních
pohybů zemské kůry". Zdůraznil úlohu geodetických
měření pro studium pohybů a deformací zemské kůry,
jejich nezastupitelnost
při zobrazení dynamických
pohybů uvnitř zemského tělesa. Pro zpřesnění výsledků
a ,optimální využití současné měřicí techniky v geodézii
je třeba se soustředit na studium vlivu vnějších faktorů.
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N a závěr Ing. Kolenatý poděkoval všem referujícím
za přednesené příspěvky a pozval přítomné na prohlídku
nově vybudované geodetigké laboratoře katedry v nové
budově stavební fakulty CVUT v Dejvicích.

Seminář KAPG o užití dopplerovského
pozorování umělých družic Země pro řešení geodynamických problémů v Šoproni

Ing. Vladimír Radouch OSe.,
FSv ČVUT v Praze

Ve dnech 23.-26. května 1979 mělo sovětské školství,
a sovětští geode'ti zvláště, velký svátek. MIIGAiK oslavoval v těchto dnech 200 let svého trvání. Svůj dnešní
název dostal sice až v r. 1936, ale poněvadž navázal
plynule a pracovně na první ruské zelněměřické učiliště označené Moskevský zeměměřický institut, je práv
pokládat za okamžik svého založení datum vzniku této první ruské geodetické školy. Od tohoto roku do
dneška škola měnila názvy, poslání i učební náplň,
až vše vykrystalizovalo do dnešního stavu, kdy se
z ní stala vysoká škola "par excellence", zahrnující
v sobě zeměměřické vysokoškolské studium od konstrukce přístrojů přes geodézii, fotogrammetrii, kartografiii, astronomii a geofyziku až ke kosmické geodézii
a jejím aplikacím.
Slavnost byla zahájena zasedáním vědecké rady institutu 23. května v historickém sále institutu projevem rektora MIIGAiK prof. DrSc. Bolšakova V. D. za
účasti velikého množství hostů z SSSR i socialistických
států. Za čsl. delegaci vystoupil doc. O. Vosika, CSc.,
proděkan směru geodézie a kartografie ČVUT, který při
této příležitosti předal institutu, s nimž má směr každoročně plněnou dohodu o výměně studentu, jako upomínkový dar velkou broušenou vázu z českého křišťálu.
Dar VZbudil nevšední zájem všech přítomných.
Odpoledne téhož doo se konalo slavostní shromáždění v Státním ústředním
koncertním
sále hotelu
Moskva. Za účasti osobností strany, společenských organizací, ministerstva školství, 4 kosmonautů, zahraničních delegací, učitelů a studentů institutu, převzal
rektor MIIGAiK Leninův řád, jímž bylo v současné
době završeno velké množství dosavadních významných
vyznamenání institutu a vysoce oceněn jeho význam
a práce na poli vědeckém i pedagogickém. Slavnost
byla ukončena velkým koncertem.
V následujících dnech se konala vědec1{á konference, na níž referovali o výsledcích své práce význační
učitelé MIIGAiK a jiných geodetických učilišf.

Ve dnech 13.-15.11.
1979 se do ŠOProně sjeli odborníci
z členských zemí KAPG (BLR, ČSSR, MLR, NDR,
PLR, SSSR), ale i z Francie, Jugoslávie, NSR a Rakouska, aby si vyměnili zkušenosti v oboru dopplerovských
pozorování umělých družic Země (UDZ).
Plným právem se seminář konal právě v MLR, kde se
na toto pozorování orientovala řada odborníků již celou
řadu let nejprve teoreticky a v posledních letech i vlastním pozorováním (v současné době jsou v MLR dvě
dopplerovské aparatury
- geodetická služba vlastní
JMR-l na družicové stanici Penc a budapešťská technika společně s Výzkumným
ústavem geodetickým
a geofyzikálním Maďarské akademie věd zakoupily
nedávno zařízení CMA-751).
Na konf!!renci bylo předneseno celkem 24 odborných
mferátů. Rada příspěvků byla zaměřena teoreticky
(redukce pozorování, kombinace výsledků s klasickými
pozemskými observacemi, optimalizace navrhovaných
sítí a pod.), převážná část sdělení byla však věnována
praktickým
výsledkům
pozorování,
odhadům jejich
přesnosti a srovnání s výsledky, získanými jinými metodami. Díky aktivitě maďarských kolegů byla v posledních dvou letech provedena celá řada dopplerovských
pozorování v samotné MLR i jiných socialistických zemích.
Seminář byl po organizační stránce velmi dobře při.
praven. V průběhu semináře byl prakticky předveden
přístroj CMA-751 a dále byla zevrubně popsána činnost
a vybavení nejnovějšího typu dopplerovské aparatury
CMA·76I. Organizátoři semináře nezapomněli do programu zařadit ani prohlídku geodynamické observatoře
pořádajícího Výzkumného ústavu geodetického a geofyzikálního.
Na závěr bylo účastníky přijato m.j. doporučení věnovat se výzkumu ionosférických
a troposférických
oprav pozorování,
vypracovat optimální metody pro
zřízení sítí a zpracování výsledků, kalibrovat přístroje
před a po observacích na jedné stanici a uspořádat
v r. 1981 letní školu pro odborníky, věnující se této
problematice.
Ing. Jan Vondrák:. OSe.,
Astronomický ústav OSA V,
Praha

Informační den 1979 - Zajišťování kvality
ve stavebnictví - kontaktní montáž v Erfurtu (NDR)

Společenskou událostí byla slavnostní večeře, pořádaná pro zahraniční hosty předsedou HS GaK SSSR
Jako každoročně v posledních létech uspořádala vědecdr. Kutuzovem a členem korespondentem
AV SSSR
kotechnická organizace "Kammer der Technik" v Er.
prof. dr. Bulanžem. Zdravice za čsl. delegaci zde předfurtu v NDR dne 1. 11. 1979 "Informační den 1979",
nesli prof. Hauf, CSc., a doc. Hájek, CSc.
tématicky zaměřený na problematiku kontaktní mon.
Součástí slavnosti byla velmi zajímavá a poučná extáže montovaných budov zejména v bytové a občanské
kurze do Hvězdného městečka. Závěr slavnosti byl
výstavbě.
Seminář byl určen stavebním inženýrům
přátelský večer pracovníků MIIGAiK s jejich hosty
a geodetům pracujícím v investiční výstavbě a o velkém
v hotelu Moskva.
zájmu svědčí účast více než 250 účastníků. O významu
Přejeme MIIGAiK, nositeli Leninova řádu, do dalších
semináře svědčí dále také spolupráce Stavební akademie
let mnoho pracovních úspěchů ve vědecké práci a při
Berlín - praconí skupiny pro přesnost ve stavebnictví.
výchově dalších generací geodetů a kartografů, a to.
Na semináři byly předneseny tyto referáty:
nejen sovětských.
I .
Prof. M. Hauf, csc.,~. Stav vývoje a problémy s použitím kontaktní montáže
FSvČVUT
v PrazeUiv NDR (Jahn. Stavební akademie Berlín).
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Realizace kontaktní
technika Lodž).

montáže v P LR

(Przewlocki,

Poly-

Řešení konstrukce a vytyčovací práce kontaktní montáže
při projektování
výškových obytných domů v ErJurtu
(Krumbholz, Kessler, VE Wohnungskombinat
Erfurt).
Srovnání projektované a dosažené přesnosti při kontaktní
montáži výškových obytných domů v ErJurtu (Plischke,
Hoffmeister, Vysoká škola architektury
a stavebnictví,
Výmar).

každému referujícímu vyhrazen minimální čas k přednesu hlavních myšlenek příspěvku. Polovinu přednášek
zpracovali učitelé jugoslávských vysokých škol, druhou
polovinu pracovníci geodetické služby nebo geodetických správ jednotlivých socialistických republik nebo
autonomních oblastí.
Tematika přednesených referátů byla zaměřena asi
takto:
Počet referáti\

Vytyčování konstrukcí kontaktní montáže v ČSSR (Herda:.
"VÚGTK Praha).
Návrh normy pro určování geometrické kvality betonových
výrobktt (Scheidig, Technická universita Drážďany).
Součástí pořadu byla dále panelová diskuse k písemným dotazům účastníků, během níž odpovídali na dotazy přední odborníci NDR na úseku montovaných
staveb pod vedením prof. Heinickeho z Vysoké školy
v Lipsku. Dále byl promítnut odborný film o průběhu
stavby experimentálních
budov pro ověření kontaktní
montáže v Berlíně.
Z pořadu je třeba vyzdvihnout
zejména vysokou
úroveň té části referátů, která se týkala projektování
geometrické přesnosti a výpočtu tolerancí montovaných
konstrukcí. Tomuto problému se v NDR věnuje velká
pozornost a na Vysoké škole ve Výmaru se pod vedením
prof. Henneckeho tato látka přednáší a teoreticky rozpracovává. Velmi zajímavá byla též panelová diskuse
a odpovědi na dotazy, týkající se zejména ekonomie
kontaktní montáže a porovnání výhod a nevýhod tohoto postupu. Vysoká geometrická kvalita stavebních
konstrukcí v NDR je u nás známa a i uvedený seminář
svědčí o péči, která se této vlastnosti stavebních konstrukcí v NDR věnuje.
Ing. Miroslav !Ierda, OSc.,
VUGTK Zdiby

Konference o vědecko-výzkumné práci
a vzdělávání pracovníků v oboru
geodézie v Jugoslávii

-

organizace a řízení geodetických prací
vědecký výzkum
vzdělávání na vysokých školách
geodézie
inženýrská geodézie
kartografie
fotogrammetrie
pozemkový katastr
vyšší geodézie

4
15
9
8
1
1
1
2
3

Názvy jednotlivých referátů zde nelze uvádět. Přesto
je z přehledu patrno, že větší pozornost konference byla
zaměřena na otázky řízení, výzkumu a vzdělávání kádrů
jakožto nástroje ke zvýšení úrovně, využití poznatků výzkumu a vzrůstu efektivnosti geodetických prací v JUgoslávii.
Do této tematiky vhodně zapadla informace doc. Ing.
Juraje Šolce, CSc., o modernizaci geodetických prací a
o středních a vysokých školách zaměření geodézie a
kartografie v ČSSR. Rovněž referát "Úloha odpovědného
geodeta při investiční výstavbě v ČSSR a podíl ČSVTS
při dalším zvyšování jeho kvalifikace", který přednesl
doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc., vzbudil pozoruhodný
zájem. V přestávce jednání projevili někteří účastníci
zájem o podrobnější informace o zákonném zabezpečení
funkce odpovědného geodeta a o jeho postavení mezi
účastníky výstavby. Uváděli, že sdělené informace jsou
pro ně velmi aktuáiní právě nyní, kdy o podobnou instituci geodeta v Jugoslávii usilují.
Součástí konference byla výstava geodetických přístrojů a pomůcek, které vystavoval mezi jinými i VEB
Carl Zeiss Jena (LF 1, LFG 1, EOT 2000).
Konference v Jajcích byla jugoslávskými organizátory
pečlivě připravena a proběhla za velké pozornosti přítomných.
Čs. delegace splnila na konferenci úkoly reprezentace, odborné aktivity a propagace čs. geodézie. Přivezla
sborníky s referáty v jazycích národů Jugoslávie a řadu
poznatků a zkušeností z organizace akce velkého rozsahu.
Přípravu a vlastní průběh konference vysoce hodnotili shodně všichni účastníci ze zahraničí. Lze tedy jugoslávským soudruhům k jejich všestranně
úspěšné
konferenci v Jajcích vyslovit uznání a dík za přátelské
a srdečné přijetí.
Doc. Ing. Dr. losef Zeman, CSc.,
Katedra geod~zie, VUT v Bmě

Na. pozvání Svazu geodetických inženýrů a geometrů
Jugoslávie (dále Svaz) vyslal český a slovenský ÚV ČSVTS
společnosti geodézie a kartografie po jednom delegátu
na Konferenci o vědecko-výzkumné práci a vzdělávání
pracovníků v oboru geodézie, která se konala ve dnech
25. a 26. října 1979 v Jajcích, SFRJ.
Geodeti a geometři v Jugoslávii mají v každé socialistické republice a v autonomních oblastech vlastní Svaz.
Všechny jsou pak podřízeny federálnímu Svazu v Bělehradě. Organizace konference v Jajcích byla svěřena
Svazu Socialistické republiky Bosna a Hercegovina.
Konference se zúčastnilo 550 domácích geodetů a geometrů a 11 hostů ze zahraničí (BLR jeden, ČSSR dva, MLR
dva, PLR tři a NDR tři, neoficiállně). V rámci projevů
hostů tlumočil doc. dr. Zeman, CSc., jménem čs. delegace účastníkům konference pozdravy ČSVTS a geodetů
v této organizaci sdružených.
V průběhu dvoudenního
jednání přednesli domácí
účastníci celkem 42 referátů a dva referáty přednesli
hosté. Vzhledem k tomu, že sborník referátů (480 stran,
formát B 5) byl účastníkům předán při prezentaci, byl

2. konference o řízení ja~osti v geodézii
a kartografi i
".

Ve dnech 1. a 2. listopadu 1979 proběhla v krásném prostředí Nové Myslivny na Konopišti 2. konference o řízení
jakosti v geodézii a kartografii (obr. 1). Z pověření ČÚV
společnosti geodézie a kartografie konferenci organizovaly odborná skupina 1707 ekonomiky geodézie
a kartografie a KV ČSVTS Středočeského kraje. Akce
sledovala cíl posoudit formy a J!letody řízení jakosti
v organizacích a na pracovištích Ceského úřadu geodetického a kartografického
i dalších oprávněných orga.
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nizací a zhodnotit výsledky 10 let, které uplynuly od
1. konference k tomuto tématu, která se konala v červnu
1969 v Pardubicích.

Obr. 1.
Foto: Ing. Miloš Vondruška,
Geodézie, n. p., Praha

Účastníci se seznámili rámcově s cílem experimentu,
který probíhá v nčkterých výrobních odvětvích našcho
národního hospodář'ství a jehož cílem je posílení zainteresovanosti
na efektivnosti a kvalitě produkce,
dále s názory odběratelů geodetických a kartografických
prací a uživatelů dokumentovaných výsledků, se zkušenostmi některých organizací v konkrétních otázkách
řízení jakosti i s uceleným pohledem na rozhodující
činitele, které jakost ovlivňují, tj. na výchovu a postoje
člověka, na přístrojovou techniku z hlediska přesnosti
výsledků a se stavem novelizace technických př'edpisú
v systémovém uspořádání.
Jednání konference uzavřel náměstek předsedy Čcského úřadu geodetického a kartografického Ing. Hynek
Kohl, který seznámil přítomné s nejbližšími úkoly
i vzdálenější perspektivou v této oblasti a zdůraznil
vzájemnou podmíněnost jednotlivých oblastí vnitropodnikového řízení, jako jsou odměňování, vnitropodnikové plánování, ceny, příprava výroby, výchova
pracovníkú, investiční politika a materiální zabezpečení.
Pokud jsou tyto oblasti posuzovány samostatně, bez
vzájemných vazeb, nelze očekávat rozhodující výsledky
ve zvýšení efektivnosti a kvality produkce.
Konferenci bylo pHtolll,no 134 účastníků, z toho 78
z orgánů a organizací Ceského úřadu geodetického
a ~artografického, 41 zástupců oprávněných or~ani7:ací
v CSR, 12 hostú ze SSR a 3 zástupci orgánú CSVTS.
Prúběh jednání konference je zaznamenán v dvoudílném sborníku. První díl obsahuje znění referátú podle
programu konference, ve druhém dílu jsou uveř'ejněny
diskusní příspěvky a závěrečné doporučení. Určitý
počet sborníkú je ještě k dispozici v sekretariátu ČÚV
Společnosti geodézie a kartografie ČSVTS, Praha 1,
Široká 5 za částku Kčs 70,-.
Ing. Vladimír Pospíšil,

ČÚGK

Oprava tiskové chyby
GaKO Č. 9/79, str. 259, levý sloupec, 6. řádek zdola chybně: . .. nevyhnutefností
.
správně: .. , nehnutefností
.

a kartografický
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Seminář "Státní mapová díla v investiční
výstavbě, spolupráce účastníků výstavby
se správci inženýrských vedení" v Brně

V rámci realizace usnesení III. konference odpovědných
geodetú 1978 v BmĚ)k aktuálním otázkám inženýrských
vedení uspoř'ádal Krajský výbor ČSVTS společnosti
g.eodézie a kartografic v Brně spolu s Krajskou geodetickou a kartografickou správou pro Jihomoravský kraj
v Brně dne 4. října 1979 seminář, zaměřený na VY~lžívá!,í soudobého mapového díla pro projektování a na
problematiku inženýrských vedení.
Na semináři byly organizace, jichž se uvedená, problcmatika týká, zastoupeny takto:
62,0 % účastníkú
z organizací, které jsou odběrateli gcodetických prací
(z toho 32,9 % z projektových organizací) a 38,0 %
přítomných
zastupovalo podniky, které geodetické
l~ráce dodávají.
Za přítomnosti 1:34 účastníkú z celého kraje jednání
ve Společenském domě v Brně zahájil doc. Ing. Dr. Josef
Zeman, CSc., garant semináře.
V referátu "Státní mapová díla" podala Ing. Helena
Ryšková p_odrobný přehled současného stavu mapové
tvorby v CSSR a poukázala na její všeobecné využití.
Výklad doplnila ukázkami jednotlivých druhú map,
o něž byl velký zájem.
Ing. Václav Brož hovořil na téma "Státní mapová
díla v územním plánování a projekci" a podrobně rozebral územně plánovací podklady podle zákona č. 50/
11976 Sb. a vyhlášky č. 84/1976 Sb. a jejich využitelnost
pro jednotlivé stupně projektování.
Ing. Kamil Jurajda přednesl referát "Dokumentace
inženýrských vedení", v němž zdůrmmil význam informací o uložení inženýrských vedení při vý~tavbě a přestavbě sídlišť. Nastínil přehled o souborné evidenci
inženýrských vedení (SvEIV)v zahraničí a zaměřil se na
tu~o p~oblematiku v CSSR. Výhody technické mapy
mesta Jako podkladu pro SEIV ukázal na příkladech
měst Brna, Jihlavy a Třebíče.
Ing. Jaroslav Sekený ve svém příspěvku "Poznámky
k vyhotovování geodetických podkladů pro výstavbu a k zásadám spolupráce správců inženýrských vedení s geodety"
shrnul p07:natky KGKS v Brně se zajišťováním podkladú pro zákres inženýrských vedení, s nedostatečným
využíváním celostátního mapového díla pro zabezpečo.
vání geodetických podkladů a zabýval se i neuspokojivým přístupem některých správců inženýrských vedení
k SEIV. V té souvislosti informoval o připravované
vyhlášce Národního výboru města Brna o povinnosti
vy hotovování geodetické části dokumentace skutečného
provcdení inženýrských vedení a o TMM Brna; tato
vyhláška by měla stávající situaci na tomto úseku vyř·ešit.
Referát "Přehled právních předpisů týkajících se správy inženýrských
vedení", přednesený Dr. Miroslavem
Hr~dilem, vhodně citoval všechna ustanovení, týkající
se mženýrských vedení v platných zákonech a vyhláškách.
Ing. Jaroslav Kolman uvedl ve svém příspěvku
"Geodetická dolcumentace skutečného provedení stavby",
(GDSPS), jak by se podle vyhlášky č. 10/1974 Sb. měla
GDSPS vyhotovovat "'a podrobně rozvedl zkušenosti
z její realizace na některých stavbách v kraji. Na konkrétních příkladech ukázal mnohoúčelové využití řádně
vyhotovené dokumentace skutečného provedení.
Diskuse k předneseným referátům se 7:abývala převážně dokumentací skutečného provedení a inženýrskými vedeními, kde jedno7:načně prokázala aktuálnost
a vyzněla v požadavek, aby byla urychleně vydána
vyhláška, která by otázky inženýrských vedení řešila.
Jednání semináře zhodnotil a uzavřel Ing. Jaroslav
Ondl'lišek, ředitel KGKS v Brně.
L7:e konstatovat, že seminář, na jehož zajištění úzce
spolupracovala KGKS a KV CSVTS - GK, splnil svúj
účel a záměr.
Doc. Ing. Dr. JoseJ Zeman, OSe.,
F AST VUT, Brno
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PRZEWLOCKI, S.: Pomiary przy montaiu budowli
z prefabrikatów (Měření při montáži budov z prefabrikátů). Varšava, Vyd. Arkady 1977, 199 s., 205 obr.,
tab. 48, lit. 130.

Publikace obsahuje souborné zpracování problematiky
měření montovaných budov během stavby i kontroly
po dokončení včetně kontroly stavebních dílců a forem
pro jejich výrobu. Je určena geodetům a stavebním
inženýrům, pracujícím ve výstavbě a studentům vysokých škol.
Publikace je rozdělena do těchto kapitol:
1. Metrologie budov, geometrické parametry výrobních
forem a prefabrikovaných stavebních dílců.
Obsahuje formulaci hlavních problémů měření monto·
vaných budova terminologii, postupy kontrolních mě·
ření forem a stavebních dílců s popisem pomůcek a přípravků, a to jak panelů, tak tyčových dílců pro volnou
i kontaktní montáž.
2. Vytyčování při montáži budov z prefabrikátů.
Obsahujc popis konstrukčních systémů, používaných
v Polsku, a to jak panelových, tak skeletových, základní
úvahy o přesnosti vytyčování, vytyčení podrobné vytyčovací sítě a vytyč ovací práce při stavbě základů
a nadzemních částí budov včetně použití laseru.
3. Kontrolní a inventarizační
měření dokončených
objektů.
Obsahuje popis postupů a přístrojů a pomůcek pro
kontrolní měření hlavních geometrických parametrů.
4. Použití fotogrammetrie ve stavebnictví.
V této kapitole jsou popsány fotogrammetrické postupy, použitelné při kontrole stavebních dílců a dokončených stavebních konstrukcí.
Publikaci je možné hodnotit jako významný přínos
jak k teoretické části problematiky měřických prací při
stavbě montovaných budov, tak k technologii těchto
prací a k zvýšení úrovně a kvality na úseku geometrie
staveb v Polsku. Přitom je třeba zvlášť vyzdvihnout
část, zabývající se kontrolním měřením stavebních
dílců, která je zpracována důkladně s uvedením mnoha
pomůcek a přípravků, nezbytných pro tento úsek mě.
ření. Publikaci doporučuji i našim geodetům z dodava·
telských podniků v bytové a průmyslové výstavbě
k prostudování a k využití za účelem srovnání a případného zlepšení technologií, používaných na našich
stavbách.
Ing. Miroslav lforda, OSe.,
VUGTK Zdiby

Kosmičeskaja sjemka i tematičeskoje kartografirovanije. (Kosmické snímkování a tématické mapování.)
Vydavatelství
moskevské university,
Moskva 1979,
s. 232, čet. obr., tab. a lit., formát 150 X 220 mm, váz.,
cena 2 rbl. 20 kop. (Kčs 33,-).
528.94(202)

Využívání multispektrálních snímků z kosmického prů'
zkumu se dostává v poslední době do popředí v celém
světě. Velký význam v tomto směru mají snímky ze
sovětských kosmických lodí Sojuz, vědeckých orbitál·
ních stanic Saljut i umělých družic Země "Meteor Priroda". Obdobně jsou k dispozici multispektrální
snímky z kosmického průzkumu prováděného Spojený.
mi státy. Rozvoji využívání multispektrálních snímků

přispívá v socialistických zemích mezinárodní program
spolupráce. Lze proto uvítat, že v měsíci československo-sovětského přátelství přichází ze Sovětského svazu
další kniha věnovaná využívání kosmických snímků
pro tvorbu tématických map. Vydavatelem je tentokrát
moskevská universita. Pod redakcí K. A. Sališčeva
a Ju. F. Knižnikova byl uspořádán sborník 24 odbor·
ných článků. Polovina příspěvků je věnována metodice
zpracování multispektrálních kosmických snímků, dru·
há využití multispektrálních kosmických snímků pro
tvorbu tématických map.
V náplni první části knihy jsou zejména příspěvky
o charakteristice multispektrálních přístrojů, fotometrickém vyhodnocování snímků včetně mikrofotometric·
kého a porovnávání získaných registračních diagramů
(registrogramů). Dále se pojednává o chromatických
syntézách snímků ve vztahu na maskovací techniky
i o konstrukci potřebného přístroje. Praktickou část
sledují příspěvky týkající se využívání chromaticky
syntetisovaných snímků pro klasifikaci krajiny, zejména
zemědělské půdy. V jednom příspěvku je poukázáno na
vlastnosti skenerových snímků a jejich využití pro
tvorbu tématických map. Není zapomenuto ani na
polygrafické zpracování multispektrálních snímků.
Druhá část příspěvků je věnována tématickému mapování v různých částech SSSR a jeden příspěvek je
vázán na Bulharskou lidovou republiku (příspěvek
bulharských autorů). Jde zejména o využívání multispektrálních kosmických snímků při geologickém pnizkumu naftových oblastí, při sledování půdní pokrývky,
vlhkosti půdy, při rozlišování zemědělských kultur
v různých ročních obdobích, včetně kontroly stavu
osevů. Dále se poukazuje na využití multispektrálních
snímků při geologickém průzkumu jezera a sledování
antropogenního vlivu na step a polopoušť v teritoriu
přimykajícím se volgogradské vodní nádrži.
Autorský kolektiv lze pochválit za včasné vydání
sborníku, jehož imprimatur bylo uděleno v květnu 1979.
Sborník si jistě se zájmem přečtou geografové, geologové, agronomové, kartografové a vůbec všichni, jenž se
zabývají teoretickými a praktickými otázkami o vy·
užívání snímků z kosmického průzkumu.
Doc. Ing. Vladimír Kraus, OSe.,
ČVUT Praha

Dva úspěšné geodetické filmy
528(084.123)

Krátký film natočil pro Český úřad geodetický a kartografický dva barevné filmy. V roce 1976 populárně tech·
nický film "Milimetry v metru", který mnozí geodeti již
viděli, neboť byl promítán na několika akcích VTS,
a v r. 1979 odborně technický film "Geodetické metody
v metru".
Obsah prvého filmu popularizuje geodetické práce na
pražském metru, ukazuje názornými, dobře vybranými
záběry a i neodborníkovi srozumitelným slovním dopro.
vodem, téměř všechny druhy geodetických prací na
metru od prací přípravných až po kolaudaci. Film získal
na přehlídce technických filmů "Techfilm 77" v Pardu.
bicích v r. 1977 hlavní cenu v kategorii F (pořadů
a filmů určených pro televizi) GRANAT GRAND
PRIX. Byl promítán československou televizí, na různých akcích VTS doma a úspěšný byl i v zahraničí.
Jeho zahraniční premiérou bylo předvedení na čsl. vel.
vyslanectví v Moskvě v r. 1978. Následovalo další promítání v SSSR, a ve ěpanělsku na přehlídce vědecko·
technických filmů, kterou pořádala universita v Barceloně. V roce 1979 byl uveden na Festivalu technických
filmů v Budapešti a na Mezinárodní přehlídce technických filmů v Tokiu.
Druhý film je určen pro geodety, kterým ukazuje
specifičnost geodetických prací na metru. Předvádí
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téměř všechny dncs na metru používané metody a přístroje, s potřehným vysvětlením nejen fotografickými
záběry, ale též pomocí grafú, diagramú a skic. Velmi
názorné 7:áběry, zejména detailú přístrojú a pomi'lCek,
a dobrý v)'klad lIsnadúují pochopení i těm, kteř'í se
s technikou použ,ívanou na metru v praxi neměli příležitost seznámit. Málokterý odborník, který na metru
nepracuje, si bez shlédnutí filmu uvědomíro7:sah a druhovost geodetických prací, které musí b)·t ve velmi obtížném prosHedí a často ve velmi vyhraněných časových
podmínkách vykonány, a jak na jejich včasném a kvalitním provedení závisí výstavba celého metra.
Tomuto druhému filmu byla na přehlídce technických
filmú v Parduhicích v r. 1979 udělena rovněž GRANAT
GRAND PRIX, hlavní cena v kategorii F. Věř'íme, že
bude stejně úspěšný jako film prvý. Oba filmy uvidí
širší geodetická veřejnost na sympoziu "Geodetické
práce při výstavbě metra" v Praze v duhnu 1980.
Režisérem ohou filmú byl Martin Hoffmeister, odborným poradcem a 7:pracovatelem scénářú byl Ing. F. Šilar,
CSc., u prvého filmu se s. Ing. V. Klinerovou. Na tvorbě
filmu se aktivně podíleli geodeti téměř všech organizací,
které jsou na výstavbě metra zúčastněny: DP - IDS,
Metroprojekt, Metrostav, Geodé2;ie, n. p., Praha, Geodetický ústav, n. p., Praha, Zelezniční stavitelství,
Praha, Vojenské stavby, n. p., Praha. Všechny organi7:ace také ochotně vytvořily podmínky pro natáčení
na svých pracovištích.
Všem, kteří se o zpracování filmu zasloužili, tedy i pracovníkům krátkého filmu, patří dík a oběma filmúm
přání hojného promítání na odborných setkáních našich
geodettl.
Ing. František Čálek,
Geodézie, n. p., Praha

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACí
ČÚGK A SÚGK

Obr. 1: Titul
"Vzorná
základní
organizace
Svazarmu"
předal litoměřickým
geodetům předseda OV Svazarmu
losef lančura

tům, vybudovat vlastní branné motoristické hnuti na
vysoké úrovni a pomoci založit tyto nové tradice v dalších socialistických
zemích - v Polsku, Maďarsku a
NDR. Díky naší iniciativě se podařilo integrovat brannou výchovu na úseku branných orientačních automobilových soutěží do Interpoháru, který se dnes těší mimořádné popularitě
ve všech socialistických
zemích.
A právě řády Interpoháru, vypracované v SSR a přijaté
v r. 1975 všemi zúčastněnými státy a jejich geodetickými

Deset let vzorné práce ZO Svazarmu
AM K Geodézie Litoměřice

Základní organizace Svazarmu Automotoklub Geodézie
Litoměřice oslavila v září 1979 deset let své činnosti. Při
příležitosti tohoto výročí a na základě výsledků dosahovaných pravidelně v socialistické soutěži byl organizaci
zapůjčen čestný titul "Vzorná základní organizace Svazarmu".
Vyznamenání předal organizaci na okresní konferenci
předseda OV Svazarmu Josef Jančura. Předseda Vzorné
základní organizace ing. František Janovský poděkoval
za uznání práce svazarmovců-geodetů
a poukázal na
úzké vztahy mezi odvětvím geodézie a kartografie a naší
jednotnou brannou organizací; mj. uvedl:
"My svazarmovci, stejně jako geodeti organizovaní v jiných složkách Národní fronty a zájmových organizacích,
se snažíme naší činností důstojně reprezentovat resort,
přiblížit veřejnosti naše povolání, jeho společenské poslání, úkoly a cíle našeho odvětví v naší socialistické společnosti.
Rád bych na příkladu branné výchovy geodetů-motoristů připomenul a zdůraznil hlavní myšlenky a cíle
branné výchovy v našem odvětví. K uvedení tohoto příkladu vybízí zvláště ta skutečnost, že právě v tomto
roce prožíváme již desátou sezónu branných orientačních automobilových soutěží geodetů a kartografů.
Během deseti let se podařilo právě nám, čs. geode-

Obr. 2: Za vyznamenanou
organizaci poděkoval ;e;1 předseda ing. Frant. lanovský, který ve svém pro;evu poukázal
i na úzké vztahy mezi odvětvlm geodézie a kartografie
a organizací
Svazarmu.
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složkami, dokumentují a definují nosné myšlenky
činnosti na úseku branné výchovy.

Obr. 3: Spoluzakladateli
a stálými účastníky
soutěží
terpoháru
jsou i posádky
geodetů z NDR.

naší

Plnění těchto myšlenek a cílů vyžaduje mnoho soustavné práce členů naší organizace. Před deseti lety
jsme začínali z ničeho, v malých poměrech střediska
geodézie, bez tradice. Nyní se daří naši činnost zajistit
materiálně i kádrově. Interpohárová
setkání geodetů a
kartografů socialistických zemí jsou úspěšná politicky,
společensky i sportovně a zvláště potěšitelné
je, že
Interpohár ve své historii zatím neměl jiného vítěze než
družstvo Československa.
Tyto úspěchy nejsou samozřejmé. Byly by nemyslitelné bez široké podpory celého odvětví geodézie a kartografie, bez záštity, pomoci a podpory předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického
s. ing. Františka Koubka, bez pomoci ředitelů geodetických a kartografických složek resortu, bez úzké spolupráce s ČÚGK
a jednotlivými podniky resortu bez podpory účastníků
soutěží ze strany odborářských organizací našeho odborového svazu a organizací Svazarmu při podnicích Geodézie.

In-

Vždyť naSlm společným cílem je posílení soudružských internacionálních
vztahů mezi geodety a kartografy socialistických států. Přitom jsou to geodeti a kartografové, kteří plněním svých služebních úkolů přispívají k rozvoji svých států a ke zvýšení jejich obranyschopnosti v rámci socialistického
společenství. Všechny soutěže Interpoháru jsou pořádány pod heslem "Automobil - výrobní prostředek geodeta" a otevírají široké
možnosti pro skutečně neformální výměnu zkušeností
v oblasti využívání motorizace při geodetických a kartografických pracech. Motorizace, jako výrazný přínos
pro racionalizaci prací, je v současné době nedílnou a
neodmyslitelnou součástí každodenního života geodetů.
Soutěže a jejich atmosféra
bezprostředně
přispívají
k upevnění kolektivního soužití geodetů a kartografů, ke
zvýšení technických znalostí a řidičské zručnosti, k upevnění kázně a bezpečnosti v dopravě. Soutěže v našem
pojetí jsou náročnou brannou přípravou s nároky na tělesnou zdatnost a všestrannost,
schopnost
orientace
v přírodě a při práci s mapou.

Obr. 5: Pětiletou tradici, popularitu
i vysokou sportovní
úroveň má i střelecká soutěž "Cena Geodézie Litoměřice"
ve střelbě
malorážkou,
kde se soutěží v kategoriích:
ženy, muži, družstva a střelecký
souboj.

Přitom branné orientační automobilové soutěže geodetů a kartografů
jsou pouze jedním úsekem branné
výchovy pracovníků našeho odvětví, na obdobné úrovni
je prováděna branná výchova i v dalších odbornostech.
Uvedený příklad dokumentuje, že v roce 25. výročí
sjednocení geodetické a kartografické
služby můžeme
konstatovat, že náš resort plní na vysoké úrovni úkoly
na něj kladené i na tomto úseku činnosti".
Ing. Miroslav Pazderka,
stl'edisko geodézie Litoměřice

Obr. 4: Neoddělitelnou
součástí
všech mezinárodních
setkání geodetů-motoristů
je i pietní akt položení věnců
v Památníku Terezín.

V klidném prostředí pražských Střešovic se 3. ledna
1980 dožívá 85 let učitel desítek ročníků geodetů
a kartografů
prof. Ing. Dr. tech. Pavel Potužák,
DrSc., nositel Řádu práce.
Je typem vysokoškolského
profesora,
který se plně věnoval pedagogické
činnosti a přitom
strávil
mnoho času i při organizaci a budování moderního
vysokého školství ať už svou prací v akademických
funkcích, nebo jako poslanec Národního shromáždění.
Podrobnější
životopisné
údaje i přehled
literární
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a veřejné činnosti prof. Potužáka byly uvedeny v našem časopise při příležitosti
jeho životních jubileí
70 a 80 let. Výčet jeho publikovaných prací, akademických funkcí, členství v řadě odborných institucí, ale
i jeho veřejněpolitická
činost charakterizuje
prof. Potužáka jako všestranného učitole, který svou pedagogickou i další společenskoprospěšnou
prací přispěl ke
zvýšení úrovně oboru geodézie a kartografie
i celé
naší společnosti.
Děkujeme proto jubilantovi za jeho celoživotní dílo
a do dalších let mu přejeme pevné zdraví a dobrou
životní pohodu.
Pracovní.ci

směru

geodézie
Stavební

slav, 1. místo v socialistické soutěži středisek n. p.
Geodézie Praha apod. Nejvýznamnějším z těchto ocenění je "Čestné uznání za rozvoj geodézie a kartografie" udělené předsedou Českého úřadu geodetického
a kartografického soudruhem Ing. Františkem Koubkem
a ÚVOS.
Blahopřejeme s. Ing. Hanušovi k vysokému ocenění
jeho zásluh a propůjčení státního vyznamenání a přejeme další pracovní a osobní úspěchy a pevné zdraví,
aby tvůrčí elán jubilanta vydrž"!l po mnoho dalších
let.

a kartografie
fakulty
ČVUT

Ing. Zdeňku Hanušovi propůjčeno státní
vyznamenání "Za obětavou práci pro
social ismus"

Soudruh Ing. Josef Prokeš, vedoucí provozu mapovam
Geodézie, n. p., České Budějovice, oslavil dne 29. 12.
1979 své životní jubileum - padesátiny.
Do této doby věnoval 25 let cílevědomé a obětavé
práci, výstavbě geodetické a kartografické služby v Jihočeském kraji, zvláště pak mapovacím pracím. Patřil
vždy k průkopníkům vědeckotechnického pokroku v geodetické praxi a dosáhl se svým' kolektivem vynikajících úspěchů oceněných v měřítku podniku i celého
resortu; od vlády a ÚRO obdrželi kolektiv tato vyznamenání:
Kolektiv VIII. všeodborového sjezdu za pracovní
iniciativu a dosažené výsledky r. 1972,
Čestné uznání k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou za úspěšné plnění socialistických závazků a dosažené Výsledky,
Čestné uznání za vynikající
výsledky v soutěži
o vysokou efektivnost a kvalitu.
Jeho výchovná a řídící práce se výrazně projevuje
v mimořádné kvalitě dosažených výsledki'l práce celého kolektivu, kterými si získala jméno v celostátním
měřítku. To dokazuje, že čestné tituly - Nejlepší pracovník resortu, Průkopník socialistické práce, Zasloužilý pracovník podniku a medaile Za obětavou práci
II. stupně - jsou ve správných rukou.
Od vzniku n. p. Geodézie vykonává funkci předsedy
ZO KSČ a v tomto období se podařilo významně posílit vedoucí úlohu strany v podniku.
Do dalšího života přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti v osobním životě, elánu a úspěchů v další
práci.

Dne 19. 1. 1980 se dožívá s. Ing. Zdeněk Hanuš v plné
pracovní a společenské aktivitě 60 let.
Byla zhodnocena jeho pracovní, společenská a politická činnost a na základě dosažených
Výsledků
bylo propůjčeno Ing. Zdeňku Hanušovi státní vyznamenání "Za ob8tavou práci pro socialismus".
V průběhu své dlouholeté praxe, vzhledem k výborným odborným znalostem a smvslu pro odpovědnost,
vykonával náročné geodetické práce. Patří mezi pracovníky, kteří soustavně sledují nejnovější poznatky
z oboru geodézie a kartografie i z příbuzných oborů
a tvůrčím způsobem je aplilmjí v každodenní pracovní
činnosti.
Od roku 1968 je Ing. Zdeněk Hanuš vedoucím střediska geodézie (Se) v Mladé Boleslavi. I v této funkci je
příkladem v přístupu k rozvoji pracovní iniciativy, výkonnosti a morálky. Vyvíjí značné úsilí k zavádění
výsledků vědeckotechnického
rozvoje do výroby.
S velkou aktivitou se zapojil do racionalizačního
procesu a dosáhl toho, že se středisko geodézie Mladá
Boleslav stalo experimentujícím pracovištém, provádějícím realizaci řady výzkumných úkolů. Z jeho iniciativy SG zavedlo a propagovalo dnes jiŽ celoresortně
uznané racionální technologie. Zasloužil se o prosazení myšlenky zřízení resortního mokrofilmovacího pracoviště v Mladé Boleslavi, umožnil širší uplatnění této
progresivní a racionální techniky v resortu geodézie
a kartografie. Význam uvedené činnosti přesahuje rámec územní pílsobnosti střediska geodézie Mladá Boleslav, racionalizační
experimenty mají význam celostátní a v případě mikrofilmu slouží dokonce získané
Ing. Drahomír Štecher - 50 ročný
zkušenosti i dalším zemím RVHP.
Vedle těchto významných úkolů věnuje s. Ing. Hanuš
soustavně pozornost i racionalizaci standartních
prací
Narodil sa 4. 1. 1930 v Spišskej Belej. Reálne gymnástřediska geodézie. Soudruh Ing. Hanuš aktivně pomázium absolvoval v Guttwatdove a zememeračské inžihá i mimo resort ČOGK. Je členem Komitétu pro rozvoj
nierstvo na Vojenskej technickej akadémii Antonína
reprografie v ČSSR při ministerstvu hutnictví a těžkého
Zápotockého v Brne v roku 1955. V tomto roku nastustrojírenství a členem Státní zkušební komise pro zápuje na polygrafickú
prevádzku Geodetického, topověrečné zkoušky na stavební fakultě ČVUT.
grafického a kartografického
ústavu v Bratislave.
Soudruh Ing. Hanuš dovede získat kolektiv pracovV priebehu svojej 25 ročnej pracovnej činnosti zoníků pro naplňování vytýčených politických cílů KSČ.
stal verný kartografii, kde prešiel ruznymi funkciami
Sám také aktivně pracuje v OVOS jako předseda komise pro rozvoj iniciativy pracujících, dále ve funkci taod vedúceho oddielu cez vedúceho prevádzky, vedúceho technickej redakcie, vedúceho prípravy výroby a odjemníka stavební komise ONV a je aktivním členem
bytu po technickovýrobného námestníka riaditera n. p.
komise ONV pro ochranu zemědělského a lesního půdSlovenská kartografia
(SK). Svoje organizačné schopního fondu.
nosti, dobré teoretické vedomosti a bohaté praktické skúZa pracovní angažovanost byl s. Ing. Hanuš několisenosti uplatlluje
nielen vo funkcii technickovýrobkrát oceněn. Mezi jinými obdržel vyznamenání "Za
pracovní zásluhy k 25. výročí osvobození ČSSR Sovětného námestníka riaditera, ale i ako predseda r6znych
komisií na pracovisku a od roku 1972 tiež ako hlavskou armádou" a čestný odznak "Nejlepší pracovník
resortu". Pod jeho vedením středisko geodézie v Mla- o- ný technický redaktor Atlasu SSR, čím sa osobne podé Boleslavi získalo čestné uznání MěNV Mladá Bolediela na jeho vysokej technickej úrovni. Svojou práo-
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cou nemalou mierou prispieva k úspechom SK v oblasti mapovej tvorby, pričom svoje skúsenosti odovzdáva kolektívu spolupracovníkovo
Ing. Š tec her
sa stará tiež o svoj politický a odborný rast. V rokoch 1972-19'14
absolvoval postgraduálne štúdium na SVŠT v Bratislave a v rokoch 1975
až 1976 cyklické vzdelávanie III. okruhu. Je aktívnym
zlepšovatefom a propagátorom nových techník, technológií a zariadení. Poznáme ho tiež ako aktívneho účastníka roznych odborných seminárov a kartografických
konferencií. Nemožno nespomenúť jeho obetavú a intenzívnu stranícku prácu. Aktívne pracuje v za KSS,
je lektorom straníckeho vzdelávania a členom jednotky tudových milíclí v SK. Tiež aktívne pracoval ako
člen BSP VIII. vše odborového zjazdu.
Za príkladnú. obetavú a svedomítú prácu bol niekor·
kokrát vyznamenaný ako nejlepší pracovník SK. V roku 1977 mu bolo ndelené rezortné vyznamenanie "N a jlep šíp
r a c o v n í k S,Ú G K".
Do druhej patdesiatky želáme jubilantovi pevné zdravie, nové pracovné a osolmé úspechy.

1. cena ...
2. cena ...
3. cena ...
4. cena ...
5. cena ...
6. cena
7. cena
8. cena
9. cena ...
10. cena ...

seriál
autor:
seriál
autor:

"Metro"
M. Skořepa, Geodézie, n. p., Praha
"Fotogrammetrie"
J. Klásek, Geodézie, n. p., Č. Budě·
jovice
seriál "Práce lG"
autor: J. Pomije, Geodézie, n. p., Č. Budějovice
seriál "Geodet vytyčuje"
autor: Ing. K. Povolný, Geodézie, n. p.,
Liberec
seriál "U nás v tiskárně"
autor: L. Dušková,
Kartografie,
n. p.,
Praha
seriál "Kartografie"
autor: M. Skořepa, Geodézie, n. p., Praha
seriál "Stavba pyramidy"
autor: Ing. J. Pecháček, Geodézie, n. p.,
Opava
seriál "Geodetické zákoutí"
autor: Ing. J. Žampach, ČÚGK
snímky "Technik" a "Figurant"
autor: K. Hlaváč mL, Geodézie, n. p.,
Pardubice
seriál "Stabilizace PBPP"
autor: Ing. J. Pecháček, Geodézie, n. p.,
Opava

"i Vyhodnoceným

účastníkům blahopřejeme k dosaže·
nému úspěchu, ostatním účastníkům soutěže děkujeme
za aktivní účast a všem přejeme do jejich další zájmové
práce mnoho úspěchu.
V Praze dne 20. prosince 1979
Za hodnotitelskou

komisi: Ing. K. Počta, ČÚGK

Vyhodnocení resortní soutěže výtvarné
a reportážní amatérské fotografie

GEOFOTO '79

Celostátní konference "Nová technika a nové metody
práce v inženýrské geodézii při socialistické výstavbě"
se bude konat v době od 28. do 30. dubna 1980 v Jánských Koupelích.

Odb,očky při Českém úřgtdu geodetickém~ a kartografickem - SOSP, ZO KSO, ROH, SSM a OSVTS - ve
spolupráci s vedením ČÚGK vyhlásily počátkem roku
1979 resortní soutěž výtvarné a reportážní amatérské
fotografie k 25. výročí sjednocení geodézie a kartografie s tematickým názvem: "Geodeti a kartografové ve
výstavbě socialismu".
Soutěžní řád a podmínky byly publikovány v Geodetickém a kartografickém obzoru č. 1/79 včetně rozpisu
věcných cen za jednotlivá umístění.
K termínu prvé uzávěrky soutěže, který byl stanoven
k 30. červnu 1979, došlo poměrně velmi malé množství
ukázek. Uzavření a vyhodnocení soutěže by v této fázi
J:2eyystihlo její význam a cíl. Proto na popud ZV ROH
OUGK byla provedena další propagace této soutěže
. a po dohodě se všemi zúčastněnými složkami stanoven
závěrečný termín soutěže na 30. listopad 1979. Uváženost tohoto rozhodnutí byla vzápětí potvrzena závěrečným výsledkem.
Hodnotitelská komise, složená z pracovníků ČÚGK,
nezúčastněných
na soutěži, měla, vzhledem k vysoké
úrovni zaslaných soutěžních ukázek, velice těžkou prá.
ci, neboť z celkového počtu 216 fotografií, zařazených
do 25 seriálů a individuálních snímků, bylo třeba vybrat 10 nejlepších a to jak po stránce technického provedení, tak po stránce tematického obsahu.
Podle regulí soutěžní]!q řádu stávají se zaslané foto.
grafie součástí archivu OUGK a poskytnou vysoce kva·
litní podklad pro sestavení representativní
putovní
výstavy, která postupně po dohodě s jednotlivými organizacemi projde celým resortem',
..f.:C."_.b

Pořadatelem konference je ČÚV ČSVTSt- společnost
geodézie a kartografic, odborná skupina 1701 pro inženýrskou geodézii. Tématická komise přípravného výboru konference zvolila tyto tématické okruhy referátu:
a) Nová přístrojová a výpočetní technika, lasery v geodézii.
b) Nové technologie v návaznosti na novou techniku
se zaměřením na zvyšování kvality a optimalizaci
ekonomických ukazatelu.
c) Využití fotogrammetrických metod v inženýrské ieodézii se zaměřením na zvýšení kvality a optimalizaci ekonomických ukazateW.
d) Vliv nové techniky a technologií na organizaci a
řízení geodetických pracovišť zejména na velkých
stavbách socialismu.
Politicko-odborným
cílem konference
je realizace
usnesení III. konference odpovědných geodetu z října
1978, které mimo jiné sleduje zkrácení doby pro uvedení výsledku vědy a vědeckotechnického pokroku do
praXle. Ideovou náplní je demonstrace nejpokrokovějších
metod a prostředku, které znamenají zvýšení kvality,
úsporu živé práce, zkrácení výrobního cyklu a zhospodárnění postupu. Konference by měla ukázat, iak zavedení nové techniky ovlivňuje tvorbu technologií, organizaci a řízení geodetických pracovišť.
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Ing.

Milan

Brychta,
OS 1701

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH

ČASOPISŮ

Matúz,

T.:

O současných

problémech

půdních

úprav,

s. I-u.
F.:
Zhoctnncení Dopplerovských pozorování
umělých družic Země, s. 7 až 16.
Deme, Gy.: Rozpracování geojetické banky dat, s. 16
až 26.
Mo/nár, S.: Stav v oblasti tvorby topografic,kých map
v Jednotném státním systému, s. 26 až 33.
Ba/ázs, L·: Rozbor způsobů výpočtu ploch, s. 33 až 38.
Szab6, B.: Jednoduchá metoda porovnání a rozboru dat
týkajících se pozemkových úřadů, s. 38 až 43.
Lázs/6, S.: Přesná měření dálkoměrem Zeiss BRT - 006,
s. 43 až 46.
Ugrin, N.: Transformace čarových prvků na ortofotoskopu Wild, s. 46 až 55.
Patay, P.: Rukopisná mapa oblasti Bánság v Temesi
z první polnvin y 18. století, s. 55 až 58.
Ha/mos,

PlZcglqd geodezyjny,

ě. 11/78

Tymowski, St. J.: Polská geodézie v období 1918-1978,
s.351-363.
Kamela, Oz.: Vysoké geodetické školy v Polsku v letech
1918-1978, s. 364-369.
Nowosielski, E.: Geodetické práce při hospodářskotechr.ických úpravách pozemků v meziválečném období,
s.370-371.
Lipinski,
Br.: Geodézie v hlavním městě Polska, s.
371-377.
Jozefaciuk, Oz.: Protierozní úpravy pozemků, s. 378 až
381.
Grzechnik, B.: Pokračující geodetické konfrontace, s.
382-383.
Lipinski, Br.: Regionální kartografie doma i na export,
s.384-385.
Sujecki, J.: Praktické zavedení výsledků výzkumu do
gebdézie a kartografie, s. 397-399.
Oisak, J.: Nový pohled na problém koeficientu teplotního protažení invarových drátů, s. 399-400.

G.: Hospodářsko-technické
úpravy pozemko.
faktor pro zvýšení úrovně zemědělství, s. 3-5.
Elenkov,
St.: O racionálním
využití zemních zdroj o.
v Bulharské lidové republice, s. 6-9.
r6mova, P. - Va/činov, V.: Matematické zpracování rozdílů zenitových úhlů, mezi nimiž je uvažována korelační závislost, s. 10-13.
Zekov, D. - Va/ev, G.: O kontrolách při linearizaci základních podmínkových vyrovnání, s. 13-16.
Danev, G.: Zpracování kosmických snímků a získání
transformovaných zobrazení, s. 16-20.
Genov, G.: Rozvoj automatizovaných analytických stereoskopických vyhodnocovacích přístrojů a ortofotopřístrojů, s. 21-25.
Egorova, N. Ivanov, A. Lozinova, V.: Integrované
kartografické informační vyhledávací systémy, s. 25

Ko/ev,

Przcglqd

geodezyjny,

ě. 12/78

Grzechnik, B. - Szejba, A.: Základní mapa a její spojitost,
s mapou evidence nemovitostí, s. 401-403.
Polak, M.: Myšlenka volného vyrovnání geodetických
sítí a její význam pro měření vodorovných posunů,
s.403-405.
]',fozžuchin, O. A.: Vliv refrakce na obousměrnou nivelaci metodou meteorologických měření, s. 405-408.
Kurzynlca, J. - Sikorski, K.: Zkouška svislosti televizního
stožáru v Pieczewu metodou jednosnímkové fotogrammetrie, s. 408-410.
Jozefaciuk, Oz.: Rekultivace a úpravy pozemků zdevastovaných vodní erozí, s. 411-415.
Gmyrelc, J.: Vliv základny na přesnost vytýčení metodou
protínání vpřed, s. 416-418.
Hopfer, A.: Problémy pozeJllkových úprav ve vybraných
neevropských zemích. Cást I. - Problémy regulace
struktury
pozemků v Japonsku a na Taiwanu, s.
419-423.
M.: Sedm let činnosti Ústavu pro výzkum OPGK
v Katowicích, s. 424~427.
Kde jsou ty pla(Jhetnice? (Rozhovor s mjr. ing. Waclawem Klopocinským), s. 427-429.
.
Rygielski, J.: Mapy Tater, s. 429-432.
. .
Lipinski, Br.: Turistické mapy pro vodní turIsty, s. 433.

:tak,

Przegllld geodezyjny,

až 28.
Vasileva,

M.: O některých metodách komparace světelných dálkoměrů typu EOK 2000, s. 28-30.
R'osIer, T.: Otázky komunistické výchovy v procesu výuky v geodetických a kartografických školách v NDR,
s.31-33.
Milev, G.: II. mezinárodní sympozium na téma sledování
deformací, s. 33-35.
Dju/gerov, St.: Národní vědecko-technická konference na
téma ,.Kartografie ve službách turistiky", s. 35-37.
Dakovska,
Iv.:
Třicetileté výročí Ústřední laboratoře
vyšší geodézie Bulharské akademie věd, s. 38-39.

ě. 1/79

Przewoznik, Oz.: Hlavní směry činnosti geodetické služ·
. by v roce 35. výročí Polské lidové republiky, s. 1-2.
Lipert, O.: Od společenské činnosti Polské geodetické
společnosti ke zvýšení efektivnosti a kvality práce,
s.2-5.
Klopotowski, J.: Konsolidace a výměna půdy a jejich
vliv na zvýěení zemědělské produkce, s. 6-8.
Goraj, St.: Technické a organizační problémy v oblasti
hospodářskotechnických
úprav pozemků, s. 9-11.
Ejsmont, R.: Organizace zemědělských výrobních obla·
stí, s. 11-16.
Bojar, Z.: Terénní úpravy a geodetické práce při úpra.
vách pozemků, s. 16-21.
Kwiecien, J.: Vliv teplotního pole na výsledky měření
vodorovných
deformací v uzavřených
prostorách
závodů, s. 21-26.
Szancer, S.: Použití inženýrské geodézie v některých
kosmických problémech, s. 27-31.
Tatarczyk, J.: Etapy rozvoje kódových teodolitů, s. 31
až 34.

V přípravě pro příští GaKO jsou;
ČEPEK, A.: Použití metody postupuých aproximací
pro řešení transformace
souřadnic pravoúhlých
na geodetické
TONDL, L. -'- EI5LER, K.: Redukce dat při automatickém grafickém zobrazení sekvenčně uspořádanýcn dat
VANĚK, J.: Využití leteckých snímků pro aktualizaci evidence nemovitostí

Z a něl<terá jej r použití

Transformace
(Matematicky

~

o
s..

seminář SNTL, sv. 15)

Zabývá se transformací Z jako samostatnou funkcionální transformací posloupnosti a uvádí její souvislast s ostatními používanými funkcionálními
transformacemi. Obsahuje řadu zajímavých použití z různých oborů (pro zpracavání signálů, v numerickém počtu, v teorii obvodů apod.) doplněných numerickými algoritmy a tabulkami.
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Pracovníkům ve sdělovací a silnoproudé elektrotechnice, radio:okaci, měřicí a výpočtové technice, matematice a fyzice.
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Brož. asi 18 Kčs

té

tJ

~

Soustavy obyčejných diferenc~áiních
'<I)

Matematika

..::t-

rovnic

pro vysoké školy technické, sešit XV

Věnuje pozornost soustavám obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu a obyčejným diferenciálním rovnicím n-tého
řádu. Zdůrazňuje zejména metodu stavového prostoru .
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Posluchačům vysokých škol technických,
škol a technikům v praxi.

~

Brož. asi 8 Kčs

<I)

absolventům

těchto

.>
...,

-tJ
CI)

Stabilita

.
rovnic

~

"
-

řešení obyčejných

Matematika

~

diferenciálních

pro vysoké školy technické, sešit XVI

Seznamuje se základními pojmy Ijapunovské stability triviálního řešení a s analogiemi těchto pojmů pro případ autonomních
soustav. Popisuje metody studia pro homogenní lineární soustavy diferenciálních rovn ic. Probírá soustavy s konstantnfmi
koeficienty, pro neautonomnf systémy popisuje Floquetovu teorii stability lineárních systémů s peroidickými koeficienty a
metodu linearizace nelinerárních soustav. Obsahuje základy
přfmé Ljapunovovy metody, založené na konstrukci Ijapunovských funkci.
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Posluchačům vysokých škol technických,
škol a technikům v praxi.
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absolventům

těchto

Brož. asi 5 Kčs
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Zde

odstřihněte

a pošlete

na adresu

a..
O

.r:.

SNTL - Nakladatelství
technické
113 02 Praha I, Spálená 51

......... výt. Vfch: Transformace
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OBJEDNACi líSTEK
Objednávám (e) závazně
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